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Napędzaj swój zysk, 
pozwalając nam chronić Cię 
przed oszustwami.

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

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

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

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

W WIDS ejesteśyy my świad



Czas na kolej
Wprawdzie wiele już się zmieniło na polskich drogach, ale trudno mówić o fi niszu, a tu rząd 

zakręca kranik. Co się dało zrobić do Euro 2012, to nasze, teraz trzeba czekać na kolejne 

spektakularne wydarzenia. Na razie drogi będą się rozbudowywać w wolniejszym tempie, 

co odczują nie tylko ich użytkownicy, ale również producenci maszyn i pojazdów budowlanych

oraz fi rmy działające w tym sektorze. Pierwsze symptomy spowolnienia mamy już za sobą.

W zaplanowanym na ten rok budżecie wydatki na infrastrukturę kolejową wzrosną 

w porównaniu do 2012 roku 

o blisko 500 mln zł i wyniosą 

2,817 mld zł. Spadną natomiast 

środki przeznaczone na wydatki 

związane z zarządzaniem, 

utrzymaniem i remontami dróg. 

GDDKiA dostanie o 25 mln 

zł mniej na ten cel – w sumie 

593,855 mln zł. W 2012 r. 

było to 618,882 mln zł.

Na publiczne drogi krajowe 

budżet przekaże 2,292 mld zł,

czyli mniej o 53 mln zł niż 

zaplanowano w 2012 r. 

Trzy lata temu Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad zawarła kontrakty 

na 40 mld zł. W tym roku 

GDDKiA planuje na niewiele 

ponad 3 mld zł. To pokazuje skalę 

spowolnienia. Również mniej 

popłynie pieniędzy z Unii Europejskiej, a te mają iść głównie na budowę dróg ekspresowych 

i autostrad. To oznacza, że zmniejszy się tempo robót i liczba oddawanych inwestycji. 

Czyli cieszmy się z tego, co mamy. W 2012 r. ukończono 720 km, w tym roku drogowcy 

chcą oddać do użytku 400 km dróg. Jednak część z nich to opóźnione inwestycje z minionego 

roku. Teraz wszyscy czekają na nowy unijny budżet, ale w obecnej sytuacji gospodarczej 

Europy trudno oczekiwać, że przyniesie on kolejny zastrzyk gotówki. Unia ma teraz inne 

problemy na głowie. Zresztą przesunięcia budżetowe z dróg na kolej to również efekt 

nacisków z Brukseli i oczywiście złego stanu infrastruktury kolejowej. Łatamy więc kolejne 

dziury i końca nie widać. ▐
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D la każdego, kto ma 

w sobie, choć odrobinę 

ducha rywalizacji, Inter 

Cars przygotował specjalną 

akcję promocyjną powiązaną 

z Galą Mistrzów Warsztatu. 

Na wszystkich czekają emocje 

rodem ze sportów motoryza-

cyjnych. Będzie klasyfi kacja 

główna, będą też odcinki spe-

cjalne. Wielkie emocje i smak 

zwycięstwa. W tym wyścigu 

wygrywają nie tylko najszybsi 

i najwięksi.

Gala Mistrzów Warszta-

tów to wydarzenie w polskiej 

branży motoryzacyjnej jedyne 

w swoim rodzaju. W ten spo-

sób Inter Cars dziękuje swoim 

klientom i nagradza najaktyw-

niejszych. Z roku na rok jest 

coraz większa i oferuje uczest-

nikom atrakcje na najwyższym 

poziomie.   

Proste zasady

Od 15 stycznia do 15 maja 

2013 r. będzie trwać promocja 

„Wielki Rajd”, w której udział 

mogą wziąć wszyscy klienci 

Inter Cars, którzy zarejestrują 

się, wypełniając odpowiedni 

formularz na stronie inter-

netowej www.icms.eu. Przez 

cały ten czas będą podliczane 

zakupy produktów danych 

dostawców. Klienci z najwięk-

szymi obrotami wezmą udział 

w Gali, która odbędzie się 

14-16 czerwca. Zasada jest pro-

sta, im więcej wydanych pienię-

dzy na premiowane produkty, 

tym wyższe miejsce w rankin-

gu. W czasie trwania promocji 

będzie można sprawdzać swoje 

miejsce na liście, wpisując nu-

mer klienta w specjalnej wyszu-

kiwarce na stronie www.icms.eu.

Dzięki temu będzie można 

kontrolować swoją pozycję 

i podjąć odpowiednie działania. 

Tak jak w sportach motoro-

wych, także w przypadku tego 

Rajdu ważne jest obranie odpo-

wiedniej strategii. W sytuacji, 

kiedy do zajęcia oczekiwanego 

miejsca będzie brakować kilku 

punktów, straty można nad-

robić poprzez zakupy danych 

grup produktowych. Będą obo-

wiązywać trzy kategorie: warsz-

tat osobowy, sklep lub sklep 

z warsztatem osobowym oraz 

rynek ciężarowy. 

Co można wygrać?

Oprócz uczestnictwa w Ga-

li Mistrzów Warsztatów, na 

trzech uczestników z najwyż-

szymi wynikami w każdej ka-

tegorii będą czekać samocho-

dy. Nagrody we wszystkich 

kategoriach są takie same: 

1 miejsce – Škoda Octavia, 

2 miejsce – Škoda Rapid, 

3 miejsce – Škoda Fabia. 

Jednak nie tylko uczestnicy 

z najwyższymi obrotami będą 

mieli szansę wyjechać no-

wym autem. Każdy z uczest-

ników Gali może wygrać 

Škodę Octavię Combi RS lub 

nagrody o wartości 10 000 zł

w specjalnym losowaniu. 

Podczas Gali będą prowa-

dzone dodatkowe konkursy, 

w których można zdobyć ko-

lejne atrakcyjne nagrody.

„Generalka” i odcinki 
specjalne

Tak jak w prawdziwych raj-

dach samochodowych, rów-

nież w „Wielkim Rajdzie” za-

wodnicy mogą wykazać się 

zarówno w klasyfi kacji gene-

ralnej, jak i oesach. W tym 

wypadku będą to dodatkowe 

akcje promocyjne, w których 

można wygrać ciekawe na-

grody. Nie tylko najwięksi 

mają szansę na ich zdobycie, 

ponieważ odcinki specjalne 

będą obejmować mniejsze 

grupy produktowe, w których 

dobre wyniki mogą uzyskać 

nawet nieduże warsztaty. Pro-

mocje dodatkowe będą trwać 

jeden miesiąc, co ułatwia 

osiągnięcie dobrych wyników 

przy znacznie mniejszych 

nakładach niż w przypad-

ku głównej promocji. Od-

będą się trzy oesy, pierwszy 

zacznie się 1 lutego i będzie 

trwał przez miesiąc. Następne 

zaczną się kolejno: 1 marca 

i 1 kwietnia. Nagrodą głów-

ną jest uczestnictwo w praw-

dziwym rajdzie na fotelu 

obok samego Krzysztofa Ho-

łowczyca. Poza tym uczest-

nicy odcinków specjalnych 

będą mogli zdobyć limito-

waną wersję kurtki rajdowej, 

przygotowaną specjalnie na 

tę okazję. 

Czy kluczyk pasuje 
do Škody?

Na starcie promocji „Wiel-

ki Rajd” uczestnicy otrzymają 

specjalną kartę magnetyczną 

oraz kluczyk do samochodu, 

które będą dystrybuowane 

razem z galową edycją Wia-

domości IC. Oba przedmioty 

warto zachować. Symbolicz-

ny kluczyk może okazać się 

szczęśliwym – pasującym do

Škody Octavii Combi RS. 

Na karcie zawarte będą dane 

klienta oraz jego numer, który 

będzie losowany podczas Gali 

Mistrzów Warsztatu. Kartę 

będzie można wykorzystać 

również przy wielu innych 

atrakcjach odbywających się 

w Karpaczu. Ale to nie koniec 

dodatkowych konkursów i at-

rakcji. Póki co są one tajem-

nicą. Ci, którzy wezmą udział 

w Gali Mistrzów Warsztatu 

w Karpaczu na pewno nie 

będą się nudzić.

Od początku stycznia jest 

dostępna strona internetowa 

www.icms.eu, gdzie można 

odnaleźć wszystkie informa-

cje dotyczące Gali Mistrzów 

Warsztatów, promocji „Wielki 

Rajd” oraz „Odcinków specjal-

nych”. Zapraszamy! ▐

Fot. IC

Już w styczniu startuje wyścig zorganizowany przez firmę Inter Cars. 
Jego finał zaplanowano w połowie czerwca podczas wspaniałej 
Gali w hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Do zdobycia jest mnóstwo 
niespodzianek: 12 samochodów marki Škoda, nagrody o wartości 
10 000 zł oraz 3 rajdowe eventy z Krzysztofem Hołowczycem! 
Łączna wartość nagród to aż 1 500 000 zł!

Wielki rajd Wielki rajd do gali!do gali!

www.truck-van.pl
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W 
poprzednim wydaniu Truck & Van 

przedstawiliśmy go gruntownie 

w teorii. Teraz zbliżymy się do 

niego praktycznie, bo choć sam pojazd 

wejdzie do seryjnej produkcji i sprzedaży 

w pierwszej połowie roku, to my już mogli-

śmy zapoznać się lepiej z pierwszymi jeż-

dżącymi egzemplarzami nowego modelu. 

Przeszczep twarzy

Zmiany widać już na pierwszy rzut oka 

i choć optycznie nie są one rewolucyjne, 

to jednak wnoszą w kanciastą bryłę XFa 

nieco świeżego powiewu. Nowa twarz 

jednym się spodoba, inni uznają ją za 

nieco kiczowatą lub przywodzącą na myśl 

azjatyckie konstrukcje. Ale o gustach 

dyskutować nie będziemy. Całość optycz-

nie rzuca się w oczy i mimo wszystko 

robi niezłe wrażenie. A że pojazd jest 

dla przewoźników jeżdżącą reklamą, to 

projektanci wygospodarowali na ścianie 

przedniej szerszy pas na logo fi rmy prze-

wozowej. 

Pragmatyzm 
po holendersku
Po co zmieniać coś, co jest sprawdzone i wciąż cieszy się wzięciem? 
Czasem siły wyższe (widmo Euro 6) wymuszają wykonanie ruchu. 
A że przy okazji można poprawić coś jeszcze... ale nie róbmy rewolucji.

Nowy, lżejszy tylny most pozwala 
na osiągnięcie 44 t dmc (coraz częściej standard 
w Europie Zachodniej), przenosząc moment obrotowy silnika 
do 2300 Nm. Tylne zawieszenie wyposażone w stabilizator w technologii 
Stabilink zmniejsza masę pojazdu oraz zapewnia większą stabilność i lepszą sterowność.

www.truck-van.pl
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Bardziej obłe i zaokrąglone linie wpły-

nęły na ograniczenie oporów powietrza 

– a to wprost przekłada się przede wszyst-

kim na zużycie paliwa, ale też na mniej-

sze zabrudzenie kluczowych elementów 

pojazdu i na hałas we wnętrzu. O ile po 

krótkich jazdach testowych ciężko wy-

rokować o zużyciu paliwa (zwłaszcza, że 

jazdy odbywały się w górskich warun-

kach południowej Hiszpanii) i kwestiach 

brudzenia klamek czy luster, o tyle moż-

na przyznać, że w środku faktycznie jest 

ciszej. Zwłaszcza wytłumienie silnika 

robi dobre wrażenie. Elementem, który 

wywołuje największy hałas są lusterka. 

To cena ich odsunięcia od słupka kabi-

ny oraz zwiększenia prześwitu pomiędzy 

lustrami. Z drugiej strony przekłada się 

to na dobrą widoczność do tyłu, ale i do 

przodu, bo lusterka nie zasłaniają tego, co 

dzieje się za nimi. Również wyeliminowa-

nie dzielenia szyby bocznej przyczyniło 

się do poprawy widoczności w tym kie-

runku.

Rzucającą się w oczy zmianą są nowe 

refl ektory. Dzienne światła w technologii 

LED stają się już praktycznie standardem. 

DAF dorzuca też w opcji światła doświe-

tlające zakręty oraz (jako pierwszy pro-

ducent ciężarówek), technologię diodową 

także w refl ektorach głównych. Tych, któ-

rzy pozostaną przy tradycyjnych lampach, 

ucieszy fakt dużo łatwiejszego dostępu do 

żarówek.

Kabina otrzymała też nowy pakiet ae-

rodynamiczny, w skład którego wchodzą 

kurtyny międzyosiowe i spojlery zakabi-

nowe. W Space Cab istotnym elementem 

jest lekki spojler dachowy z bardzo łatwą 

regulacją jego wysokości, regulowaną 

korbką umieszczoną na tylnej ścianie ka-

biny. Odpinając ciągnik czy przepinając go 

do innej naczepy, w kilka sekund można 

odpowiednio dostosować wysokość spoj-

lera i w ten prosty sposób zaoszczędzić na 

zużyciu paliwa. Proste? Tylko wcześniej 

jakoś nikt na to nie wpadł.

Wewnętrzny lifting 

Podłoga nowego XF, przez konieczność 

zastosowania potężniejszego układu chło-

dzenia, powędrowała do góry, ale tylko 

o 3 cm. We wnętrzu kierowcy nie będą na-

rzekali na brak miejsca. Już poprzedni XF 

oferował im największą kubaturę i liczne 

rozwiązania ułatwiające codzienną pracę 

i wypoczynek. Teraz, dzięki poszerzeniu 

i modyfi kacji kabiny, miejsca jest jeszcze 

więcej. Użytkownik ma do dyspozycji 

blisko tysiąc litrów łącznej pojemności 

schowków, trzy duże i foremne schowki 

nad przednią szybą (w jednej z nich można 

zabudować kuchenkę mikrofalową), dużą 

komorę pod leżanką z opcjonalną szufl adą 

oraz 42-litrową lodówkę, w której można 

ustawić pionowo butelki z napojami. Jed-

nym słowem praktycznie i wygodnie.

Znane z wygody materace teraz są jesz-

cze większe i mają zapewnić jeszcze lepszy 

komfort. Na tylnej ścianie kabiny ulo-

kowano też nowy panel wielofunkcyjny 

z kieszenią na gazety, oświetleniem i stero-

waniem głównymi funkcjami „wypoczyn-

kowymi”. Dno górnego materaca otrzyma-

ło sztywne pokrycie – przy jednoosobowej 

obsadzie materac można odwrócić i bez 

obaw o jego uszkodzenie ułożyć na nim 

bagaże, które przed upadkiem chronić bę-

dzie siatka zabezpieczająca.

Porządki i udoskonalenia

Zajmując miejsce za kierownicą, uwagę 

zwraca nowy, wygodniejszy fotel. Prosta, 

intuicyjna obsługa i szerszy zakres regulacji 

pozwalają na optymalne dopasowanie chy-

ba do każdej sylwetki. Przydałby się za to 

podłokietnik po lewej stronie (nawet kosz-

tem nieco węższego oparcia), bowiem opie-

ranie ręki o półeczkę na drzwiach nie jest 

zbyt wygodne. Dzielone oparcie, w którym 

można dodatkowo pochylić do przodu gór-

ną część, jest nowością w XF, choć u innych 

producentów spotykane jest już od dawna. 

DAF zdecydował się też na wprowadze-

nie, wiszącego pedału hamulca w miejsce 

swojego charakterystycznego pedału. Dla 

większości kierowców to dobra wiadomość, 

bowiem taki układ pedałów po prostu ob-

sługuje się łatwiej i precyzyjniej. 

„Okrągły” komputer pokładowy jest intuicyjny w obsłudze i w prosty sposób dostarcza najważniejszych informacji. System Driver Performace 
Assistant pomoże kierowcy w bardziej ekonomicznej jeździe. DAF jest gotowy na globalizację, z wgranymi aż 34 wersjami językowymi.

Deskę rozdzielczą i panel centralny nieco uporządkowano, wprowadzając zgrupowane przyciski. 
Pojawiło się też kilka nowych schowków i uchwytów, podwójna kieszeń DIN, złącze USB.
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mentu obrotowego, odpowiednio 2000, 

2300 i 2500 Nm, dostępną już od 1000 

do 1425 obr/min. Tak szeroki i nisko za-

czynający się szczyt momentu to m.in. 

zasługa zastosowania turbiny o zmiennej 

geometrii i wysokociśnieniowego układu 

wtryskowego. Szczególnie dobre wyniki 

zarówno w dynamice, jak i zużyciu pali-

wa daje zestawienie silnika ze zautoma-

tyzowaną skrzynią biegów AS-Tronic. Jej 

nowe oprogramowanie daje się odczuć już 

przy starcie – płynniejsza praca sprzęgła 

ułatwia ruszanie i manewrowanie pojaz-

dem. Przy rozpędzaniu również zmiany 

odbywają się płynniej i szybciej, niż do-

tychczas – zwłaszcza przejście pomiędzy 

biegiem 11 i 12 (oraz redukcja z 12 na 11, 

czyli najczęstsze zmiany w normalnym ru-

chu drogowym) odbywa się dużo szybciej 

za sprawą funkcji Fast Shift  – czyli zmiany 

owych przełożeń bez rozłączania sprzęgła, 

co sprawdza się zwłaszcza przy redukcji 

przełożenia przy jeździe pod górę.

Przy poruszaniu się na lekkim spadku 

przyda się funkcja EcoRoll, czyli zrzucenie 

na bieg neutralny i wykorzystanie rozpędu 

pojazdu. Przy zjazdach z pomocą przyjdzie 

niezwykle wydajny hamulec silnikowy 

MX, tradycyjnie uruchamiany pedałem po 

lewej stronie. Już przy 1500 obr/min uzy-

skuje on ponad 75% swojej mocy, wyno-

szącej 360 kW. Taka moc skutecznie wyha-

muje obciążony zestaw do tego stopnia, że 

dopiero poważniejsze górki wymagać będą 

użycia retardera, a hamulca zasadniczego 

można praktycznie nie dotykać (co wspo-

mniany wcześniej system DPA od razu na-

grodzi pochwałą dla kierowcy). Cały układ 

skrzyni AS-Tronic zwłaszcza w połączeniu 

z silniejszymi jednostkami 460- i 510-kon-

nymi pracuje bez większych zastrzeżeń, 

choć oczywiście w specyfi cznych warun-

kach warto przejść w tryb manualny. 

Nowy DAF XF sporo uwagi przywią-

zuje do bezpieczeństwa. Seryjnie monto-

wany jest układ stabilizacji pojazdu, który 

zmniejsza ryzyko złożenia się lub wywró-

cenia zestawu. Uczciwie przyznajemy – nie 

sprawdziliśmy tego układu w praktyce, po-

dobnie jak i nie sprawdzaliśmy nowych, po-

chłaniających energię elementów zawiesze-

nia kabiny i kontrolowanych stref zgniotu 

zarówno z przodu, jak i z tyłu kabiny.

Nadchodzące widmo normy Euro 6 wy-

musiło na producentach wprowadzenie 

zmian w konstrukcjach swoich pojazdów. 

DAF, znany z tego, że nieczęsto dokonuje 

rewolucji, wykorzystał tę okazję i pokusił się 

o coś więcej niż lift ing. Nowy XF zyskał przy 

tym kilka nowych udogodnień i rozwiązań, 

które co prawda w tej marce pojawiają się 

po raz pierwszy, ale u innych producen-

tów stosowane są już od dłuższego czasu. 

Mimo tej nieco zachowawczej postawy, na 

polskim rynku to właśnie holenderski pro-

ducent wiedzie tryumfy sprzedaży w seg-

mencie ciągników. Ale czy nowy DAF XF 

będzie kontynuował ten trend? Przeszkodą 

z pewnością może być cena nowego mode-

lu, który w wersji Euro 6 może być nawet 

o około 14 tys. euro droższy od porówny-

walnej specyfi kacji „105-ki”. Czy to nie za 

dużo, by utrzymać atut atrakcyjnej ceny? 

Czas, a raczej rynek pokaże. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec

Okrągłe menu komputera pokładowe-

go idzie w parze z pokrętłem sterującym, 

dzięki czemu obsługa jest intuicyjna. Pro-

stym, a przy tym czytelnym rozwiązaniem 

jest umieszczenie kontrolek w odpowied-

nich miejscach na piktogramie przedsta-

wiającym zestaw – kontrolki dotyczące 

naczepy są w obrysie naczepy, kontrolki 

świateł – z przodu pojazdu itd. Tradycyjne 

wskazania komputera rozszerzono m.in. 

o system oceny pracy kierowcy Driver Per-

formace Assistant. Znane dobrze z innych 

marek rozwiązanie wskazujące kierowcy 

jego dobre zachowania (jak np. używanie 

zwalniacza zamiast hamulców zasadni-

czych, jazdę przewidującą itp.) w końcu 

zawitało i do DAF-a. 

Lubianą przez kierowców dużą półkę 

i wysuwany stolik pozostawiono na swo-

ich miejscach, uzupełniając kokpit paro-

ma dodatkowymi schowkami i uchwy-

tami. Przełączniki na desce zgrupowano 

w potrójne zespoły, dzięki czemu można 

je dużo łatwiej obsługiwać „na wyczucie”. 

Niestety „na czuja” trzeba też obsługiwać 

klimatyzację i nawiewy, bowiem ich niskie 

umieszczenie praktycznie uniemożliwia 

np. odczyt wybranej temperatury.

Moc z nami

Nowy XF wyposażony jest w silnik Pac-

car MX-13, czyli blisko 13-litrową jed-

nostkę rzędową w technologii common 

rail, spełniający oczywiście normę Euro 6 

z wykorzystaniem technologii SCR oraz 

fi ltra cząstek stałych. Silnik oferuje 410, 

460 lub 510 KM i wysoką wartość mo-

Nowy fotel ma dużo szerszy zakres regulacji, 
zyskał oparcie dzielone na wysokości barków 
i regulację wysokości zintegrowanych 
pasów bezpieczeństwa. Do ideału zabrakło 
podłokietnika po lewej stronie – opieranie się 
o drzwi nie jest tak wygodne.

Nowe silniki PACCAR MX-13 Euro 6 oferują moc 410, 460 i 510 KM oraz maksymalny 
moment obrotowy od 2000 do 2500 Nm, dostępny w szerokim zakresie obrotów silnika 
(1000÷1425 obr/min). Producent deklaruje, że zużycie paliwa utrzyma się na poziomie takim, 
jak w wersji Euro 5 ATe. Konstrukcyjna żywotność silnika wynosi 1,6 mln km, a przeglądy 
mogą się odbywać nawet co 150 tys. km.
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Udział bezpłatny – zarejestruj się na:     WWW.TSL-BIZNES.PL/SPOTKANIA

Pytania i dodatkowe informacje: spotkania@tsl-biznes.pl, tel. 22 213 88 28

Dowiedz się:

> jak przetrwać na trudnym 
i niestabilnym rynku?

> jak unikać problemów w transporcie?

> jak zwiększać efektywność i zyski 
firmy transportowej?

Nie zostawaj w tyle
weź udział w bezpłatnych 

spotkaniach transportowych 

> Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie transportowym,  
rozliczaniem i rozwojem sieci e-myta, czasem pracy kierowców

> zobacz, jakie problemy i pułapki czyhają na przewoźników  
oraz jak ich unikać

> poznaj rozwiązania, które zwiększą wydajność  
i zyski Twojej firmy transportowej 

Spotkania transportowe kierowane są do wszystkich firm  
transportu drogowego oraz działów transportu  
w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Szczegółowe informacje na www.tsl-biznes.pl/spotkania

Chcesz zaprezentować swoje produkty i usługi 
podczas Spotkań Transportowych, 
skontaktuj się z nami: promocja@tsl-biznes.pl

Wybierz dogodny termin i lokalizację:

Seria I
26 lututeeggoo  –  WARSZAWA
5 mamarcrca  –  WROCŁAW
122 mmarcaa  –  BIAŁYSTOK
1919 mmarcca  – KRAKÓW

Seria II
9  kwiietniaa – POZNAŃ
166 kwwietniiaa – SOSNOWIEC  
  (podczas Targów SilesiaTSL Expo)

2233 k wiiete nia – GDYNIA
7 7 mamaja  –  ŁÓDŹ

W ramach całodniowych spotkań (9-17) 
zapewniamy bezpłatny lunch i przerwy 
kawowe, podczas których do Twojej dyspozycji 
pozostaną nasi partnerzy i prelegenci

UDZIAŁ BEZPŁATNY 

(liczba miejsc ograniczona)



N ie jest to bynajmniej przygana, ale 

zachęta. Do tego zestawu można po 

prostu wsiąść i jechać, a potem zatrzy-

mać się i wyjść. Jednak nie damy sobie wtedy 

szansy odnalezienia wszystkich zalet, jakie 

ma ciężarówka, jej zabudowa i przyczepa. 

Mega-mega

W niektórych językach liczbę mnogą 

tworzy się przez powtórzenie rzeczownika. 

Trudno się oprzeć takiemu zabiegowi przy 

opisie naszego bohatera. Zarówno zabudo-

wa, jak i kabina odznaczają się dużą obję-

tością. Pod tym względem zestaw wypada 

bardzo dobrze. 

Wiśniowa ciężarówka wyposażona była 

w szoferkę GigaSpace, największą z do-

stępnych. Aby dostać się do wnętrza, trze-

ba pokonać aż pięć stopni, za to podłoga 

w środku jest płaska. Wysokość wnętrza 

dochodzi do 213 cm. Młodsi konkuren-

ci: najnowsze Volvo FH i DAF XF oferują 

więcej (odpowiednio 222 i 225 cm w naj-

wyższym miejscu), ale tylko Actros ma 

płaską podłogę. Sumaryczna pojemność 

schowków, która wynosi w nim 975,43 l

także nie jest największa na rynku, ale 

nie odbiega dalece od najlepszych. DAF 

XF oddaje kierowcy do dyspozycji 1000 l 

przestrzeni na bagaż. Warto pamiętać, że 

porównania dotyczące całkowitej obję-

tości kabin czy ich wysokości weryfi kuje 

życie, wskazujące najbardziej praktyczny 

i najwygodniejszy układ kabiny. W grę 

wchodzi wzajemne położenie elementów 

wnętrza, a także rozlokowanie, forma i do-

stępność schowków. Nie bez znaczenia są 

również upodobania kierowcy. 

GigaSpace ma się czym pochwalić. Fotel 

pasażera przybrał formę narożnej „sofy”, 

dosuniętej do tylnej ściany kabiny. To 

pierwszorzędny sposób zrobienia wrażenia 

dużej przestrzeni i wygospodarowania kąci-

ka do wkładania pidżamki. Wcześniej wy-

korzystali go Francuzi w Renault Magnum. 

Tylko, że oni w rogu zamontowali fotel bo-

kiem do kierunku jazdy. Jego oparcie two-

rzyło po opuszczeniu część łóżka. Żadne 

z tych rozwiązań nie jest idealne. Niemiec-

ka „narożna kanapa” z zaokrąglonym opar-

ciem nie jest zbyt wygodna, szczególnie gdy 

zapnie się pas bezpieczeństwa. Wygodniej 

jest rozeprzeć się na niej na postoju. Dlatego 

choć samochód miał dwie leżanki, najlepiej 

będzie się w nim czuł kierowca samotny. 

Po zakończonej pracy przeniesie się z ulgą 

z fotela kierowcy na miejsce pasażera, które 

„ustawia” ciało w odmiennej pozycji. Dolne 

łóżko jest składane i po rozłożeniu unie-

możliwia korzystanie z „sofy” i składanego 

stolika obok niej. Jednak jednolity materac 

ma niepodważalne zalety. 

Wykończenie wnętrza znacznie się po-

prawiło, przynajmniej w wygodnym wa-

riancie pojazdu, jaki trafi ł w nasze ręce. 

Materiały są dobrej jakości, a kolorystyka 

przyjemna. Poprzednio stosowane szaro-

ści, wzbogacone w „luksusowych” pakie-

tach wyposażenia drewnopodobnymi na-

klejkami były ordynarną parodią dobrego 

stylu. Również forma tablicy rozdzielczej 

jest bardziej klarowna, elegantsza, a zasto-

sowanie prostych linii i form zbliżonych 

do kwadratów i prostokątów, na równi 

Im głębiej,Im głębiej, tym więcej tym więcej
Każdy, nowy samochód trzeba poznać, a Actros z zabudową 
i przyczepą Wielton potrzebuje wyjątkowo dużo uwagi.

Narożny fotel pasażera jest dobry do wypoczywania 
na postoju. Jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa zmu-
sza do przyjęcia pozycji mało wygodnej na dłuższą metę.

Wyraźna poprawa w porównaniu z pop-
rzednim Actrosem. Nareszcie estetycznie 
i starannie wykonany środek.

www.truck-van.pl
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z narożnym fotelem wizualnie powiększa 

wnętrze. 

Dwupoziomowe półki nad przednią 

szybą są praktyczne, lecz warto pamiętać, 

aby nie wkładać do nich drobnych przed-

miotów, np. długopisów. Zasłonięte krawę-

dzią schowka mogą zapaść w nim na lata. 

Górna leżanka ma… poziomicę! Nie 

trzeba ustawiać łóżka „na oko”. Można je 

rozłożyć idealnie równo. 

Tania piątka

W układzie napędowym wykorzystano 

nowy, sześciocylindrowy, rzędowy silnik 

OM471 o mocy 445 KM. W standardzie wy-

stępuje on jako Euro 5, w opcji dostępny jest 

jako EEV lub Euro 6. Do zalet „euro piątki” 

należy niższa niż w innych wypadkach cena 

zakupu. Ponadto producent przyznaje, że te 

właśnie warianty nowych silników wyróż-

niają się wyjątkowo niskim zużyciem pa-

liwa – nie tylko w stosunku do poprzednio 

wykorzystywanych silników widlastych, ale 

również nowych rzędówek Euro 6. 

W układzie zasilania wykorzystano 

wtrysk X-Pulse, który składa się z szyny 

common rail i układu dodatkowo zwięk-

szającego ciśnienie wtrysku do maksymal-

nie 2100 barów. Parametry pracy silnika 

stale są nadzorowane przez elektroniczny 

układ Motor Control Module (MCM). 

Z jednostką wysokoprężną, którą 

opracowano we współpracy z należącą 

do koncernu Daimler amerykańską fir-

mą Detroit Diesel współpracuje zauto-

matyzowana skrzynka PowerShift o 12 

przełożeniach. Jej oprogramowanie do-

stosowano do nowych silników. Jednym 

ze skutków jest niższa prędkość obroto-

wa diesla podczas jazdy ze zwykłą pręd-

kością autostradową. 

Skrzynka zmienia biegi płynnie i zapew-

nia ciszę w kabinie. Nie pozwala silnikowi 

wchodzić na wysokie obroty bez potrzeby, 

wynikającej z chwilowego, dużego obcią-

żenia. Na placu PowerShift  zachowuje się 

jak typowy „automat”. Puszczenie hamul-

ca, gdy skrzynia jest w położeniu do jazdy 

do przodu lub do tyłu skutkuje powolnym 

przesuwaniem się pojazdu. Kierowca może 

wygodnie i precyzyjnie manewrować. 

Samochód jest wyposażony w szereg syste-

mów wspomagających jazdę, między innymi 

„inteligenty” tempomat ACC i układ ocenia-

jący wybrane parametry stylu jazdy kierowcy 

FleetBoard EcoSupport. Podobnie jak pio-

nierskie urządzenie Scanii wyraża on opinię 

w procentach i podaje zalecenia na przyszłość. 

Komputer pokładowy Actrosa jest urządze-

niem niezwykle wszechstronnym, które po-

zwala zapoznać się z szeregiem parametrów 

pojazdu takich jak: prawidłowy poziom oleju, 

temperatura płynu chłodzącego, stan nałado-

wania akumulatora czy ciśnienie w układzie 

hamulcowym oraz w ogumieniu. Co ważne, 

niemalże taki sam komplet danych można 

odczytać na kluczyku do ciężarówki, który 

odgrywa zarazem rolę pilota, sterującego wy-

branymi funkcjami pojazdu, np. oświetleniem 

w kabinie i zamkami drzwi. Aby uruchomić 

pojazd, należy włożyć kluczyk-pilot do stacyj-

ki i wcisnąć umieszczony obok, okrągły przy-

cisk start/stop. 

Z uwagą

Zabudowa kurtynowa dorównuje cięża-

rówce jakością. Jest starannie wykonana. 

Dach można zsunąć do przodu, a służąca 

do tego laska ma swoje miejsce na tylnych 

drzwiach. Z drewnianych poprzeczek rów-

nomiernie rozłożonych na całej wysokości 

ściany bocznej można ułożyć w razie po-

trzeby burtę na dole. Jeśli kierowca chce zaj-

rzeć do wnętrza ładowni, ma do dyspozycji 

wygodny, rozkładany stopień. 

Actros 6×2 z unoszoną ostatnią osią 

i przyczepa tworzą typowy zestaw obję-

tościowy. Odległość między obiema jego 

członami jest mała, podobnie jak rozmiar 

ogumienia. Za to wnętrze ładowni obszer-

ne. Pneumatyczne zawieszenie ciężarówki 

ma regulowaną wysokość. Do jej zmiany 

służy pilot na kablu. Trzymając go, kierow-

ca może stanąć obok pojazdu i dokładnie 

dopasować położenie podwozia, aby połą-

czyć je z przyczepą. Ponadto przy tak ma-

łych kołach i nisko położonym przednim 

spojlerze, podwyższenie po-

jazdu pozwoli uniknąć kło-

potów na nierównym placu. 

Niemiecki producent nad-

robił dystans, dzielący go 

od innych fi rm w dziedzinie 

komfortu kierowcy. Porzu-

ciwszy widlaste silniki, wstąpił 

ze swoim nowym, czołowym 

modelem ciężarówki do kon-

formistycznego klubu „rzę-

dówek”. Niewątpliwie Actros 

przeobraził się znacząco, lecz 

tempo zmian u konkurentów 

również jest duże i stawka po-

zostaje wyrównana. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Mercedes-Benz Actros 2545 
GigaSpace 6×2 Euro 5

Dmc podwozia/zestawu (t).........................................26/40
Masa własna (t) ...........................................................11,4
Rozstaw osi (mm) .......................................................4900
Typ silnika ............................................................... OM471
Liczba i układ cylindrów ................................................. R6
Pojemność (dm3) .........................................................12,8
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) ..............445/330/1800
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ...........2200/1100
Skrzynia biegów..........................12-biegowa PowerShift 3 
  ..........................................................G 211-12/14.93-1.0
Przełożenie przekładni głównej ..............................2,733:1
Przeglądy ................................. co 150 tys. km lub zgodnie 
  ........................ze wskazaniem komputera pokładowego

Gwarancja .........................................3 lata lub 450 tys. km 
  ........................................................ na zespół napędowy

Zabudowa Wieltonu jest wykonana 
pomysłowo i praktycznie. Kierowca szybko 

nabierze wprawy w jej obsługiwaniu. 

Actros nie zarzuca informacjami, jeśli kierowca sobie tego nie życzy. Gdy jednak zechce 
wiedzieć więcej, może przeszukać komputer pokładowy lub podający podobny zestaw informacji 
wielofunkcyjny kluczyk-pilot. Na zdjęciach widoczna ocena użycia zwalniacza wystawiona przez 
FleetBoard EcoSupport oraz stan ciśnienia kół pierwszej osi, odczytany z kluczyka.
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Obecnie liczy się nie siła 

mięśni i sprawność psy-

choruchowa kierowcy, wy-

magana kiedyś np. przy zmia-

nie biegów z przegazówką, ale 

spostrzegawczość, cierpliwość 

i umiejętność współpracy z ma-

szyną, która też swój rozum ma. 

Mały, bo mały, ale jednak. 

Co maszyna wie?

Ciężarówka coraz bardziej 

przypomina autonomiczny or-

ganizm, który sam siebie dia-

gnozuje i reguluje swój stan. 

Przykładem jest chociażby za-

awansowane sterowanie proce-

sem spalania, uwzględniające 

zmienne obciążenie pojazdu 

oraz intencje kierowcy. W po-

dobny sposób działają zauto-

matyzowane skrzynie biegów, 

które także reagują na sygnały 

płynące z otoczenia i optymal-

nie współgrają z silnikiem, aby 

do maksimum wykorzystać 

jego osiągi przy minimalnym 

możliwym zużyciu paliwa. 

O ile jednak „wewnętrzna ko-

munikacja” pomiędzy poszcze-

gólnymi układami pojazdu jest 

dalece zaawansowana i zbliża się 

szybkimi krokami do ideału, to 

odbiór i przetwarzanie sygnałów 

z otoczenia pozostaje wciąż na 

dość prymitywnym poziomie. 

Szczególnie trudna jest właściwa 

współpraca z kierowcą, którego 

styl działania jest chaotyczny, 

zgoła irracjonalny w stosunku 

do algorytmów komputera po-

kładowego ciężarówki. Ponadto 

do człowieka nie da się podłączyć 

kabelka do przesyłu danych. 

Z tego powodu konstrukto-

rzy dążą do ograniczenia wpły-

wu kierującego na zachowanie 

pojazdu. Starają się sprowadzić 

go do roli kontrolera czy stróża, 

nadzorującego zachowanie ma-

szyny, która w znacznej mierze 

sama „się prowadzi”. Celem jest 

głównie obniżenie kosztów eks-

ploatacji oraz zwiększenie bez-

pieczeństwa jazdy. Niekoniecz-

nie w tej kolejności. 

Widzieć więcej, 
działać lepiej

Póki co systemy służące bez-

pieczeństwu stanowią „rozsze-

rzenie” zmysłów kierowcy, choć 

pojawiają się również „układy 

szybkiego reagowania”, wspo-

magające lub zastępujące inten-

cjonalne działanie człowieka. 

Pojazd na razie więc ostrzega 

tylko, że opuszcza przypadko-

wo pas ruchu, ale korekta toru 

jazdy należy do kierowcy. Tak 

działa Lane Departure Warning 

(LDW), znany również pod in-

nymi nazwami i powszechnie 

adaptowany do dużych pojaz-

dów użytkowych. Jego rozwi-

nięcie, Lane Changing Support 

(LCS) ostrzega o pojazdach 

znajdujących się z prawej stro-

ny (w ruchu prawostronnym), 

które mogą być niewidoczne 

w lusterku wstecznym. Decyzja 

– nie zmieniać pasa czy ryzyko-

wać – wciąż należy do kierow-

cy. Jednak już Adaptive Cruise 

Control (ACC), czyli aktywny 

tempomat pozwala sobie samo-

System samodzielnie hamujący 
przed przeszkodą działa 

niezależnie od woli kierowcy. 
Może nie tyle zapobiec kolizji, 

co ogranicza jej skutki.

SamopomocSamopomoc
Ciężarówkę coraz łatwiej jest prowadzić. Sama pomaga kierowcy. 
Lecz gdzie kończy się wsparcie, a zaczyna ubezwłasnowolnienie?

Otoczenie prawej strony 
dużego pojazdu jest 
w pewnym stopniu 
niewidoczne w lus-
terkach wstecznych. 
Umieszczony w pojeź-
dzie radar niweluje 
martwe pole. W obser-
wacji przestrzeni tuż 
przed pojazdem pomaga 
dodatkowe lusterko 
lub kamera nad przednią 
szybą.
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dzielnie utrzymywać odległość 

od pojazdu na przedzie i w ty-

powych sytuacjach nie wymaga 

od prowadzącego jakiejkolwiek 

interwencji. Active Brake Assist 

(ABA) reaguje na nagłe zdarze-

nia, gdy przed ciężarówką po-

jawi się przeszkoda. Nie tylko 

agresywnym alarmem ostrzega 

kierowcę, ale wobec braku lub 

niedostatecznie zdecydowanej 

reakcji z jego strony samodziel-

nie, a jeśli trzeba gwałtownie 

wyhamowuje pojazd. 

Obiecującą próbą częściowe-

go zniesienia bariery dzielącej 

pryncypia funkcjonowania or-

ganizmu od podstaw działania 

maszyny i spojenia obu w jeden 

system są układy obserwujące 

kierowcę i wykrywające zmęcze-

nie. Niestety, te które przyjęły się 

w praktyce, korzystają zaledwie 

z niejednoznacznych poszlak, 

które mogą sygnalizować pogor-

szenie kondycji człowieka. Driver 

Alert System (DAS), podobnie 

jak LDW obserwuje położenie 

pojazdu względem linii wyzna-

czających pasy ruchu, a dodat-

kowo również ruchy kierownicy. 

Jeśli samochód zbliża się raz do 

jednej krawędzi jezdni, raz do 

drugiej, kierownica przesuwa 

się chaotycznie raz w prawo raz 

w lewo i sytuacja powtarza się 

odpowiednio często w przewi-

dzianym przez oprogramowanie 

okresie – kierowca otrzymuje 

ostrzeżenie. 

Prowadzono również ekspe-

rymenty, polegające na obserwa-

cji twarzy kierowcy, a konkretnie 

wyznaczonych punktów, głów-

nie oczu i nosa. Obraz z kame-

ry skierowanej na człowieka był 

interpretowany przez komputer. 

Jeśli głowa kiwała się lub opa-

dała, traktowane było to jako 

oznaka zmęczenia i wysyłany był 

sygnał ostrzegawczy, w postaci 

dźwięku oraz jaskrawej kontro-

lki na tablicy rozdzielczej. Wąt-

pliwości budziło, na ile system 

będzie w stanie współdziałać 

z różnymi twarzami. Przypomi-

nał się żarcik, o automatycznej, 

błyskawicznej maszynce do go-

lenia, której wynalazca na pyta-

nie malkontentów: „a czy to nie 

przeszkadza, że każdy ma inną 

twarz?”, odpowiadał niezrażony: 

„tylko przed pierwszym gole-

niem!” 

Poza tym sam pomysł skie-

rowania kamery wprost na 

człowieka wydawał się wzięty 

PunktacjaNastępnym razem 
zwolnij pedał przyspieszenia 

przed szczytem

Krytyka, pochwały i ocena. System wspomagający kierowcę 
w ekonomicznym prowadzeniu ciężarówki pozwala utrwalić umiejęt-
ności, o których mówią instruktorzy w szkołach ekonomicznej jazdy.

Obraz z kamer cofania jest uzupełniony rysunkiem korytarza, 
którym będzie poruszał się samochód. Od razu widać, czy wpasuje 
się w lukę, czy trzeba zmienić kąt skrętu kół.
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mimowolnie wracają do sta-

rych nawyków. Nowo nabyte 

zdolności trzeba więc ćwiczyć, 

a system korygujący na bieżąco 

styl jazdy może do tego służyć, 

o ile kierowca go nie zignoruje. 

Wachlarz naszych zacho-

wań obejmuje bowiem nie 

tylko aktywne działanie, ale 

również zaniechanie, które 

może być równie szkodliwe. 

Inżynierowie pracują więc nad 

systemami, które będą eko-

nomicznie prowadzić zawsze, 

niezależnie od postępowa-

nia człowieka. Najnowszym 

z nich jest „przewidujący” 

tempomat, który steruje pracą 

układu napędowego tak, aby 

uzyskać jak najniższe zużycie 

paliwa niezależnie od ukształ-

towania terenu. Dotychczas 

stosowane tempomaty, choć 

same w sobie sprzyjające ni-

skiemu spalaniu, w terenie 

pofałdowanym reagowały nie-

jako po fakcie na pojawiające 

a przed szczytem zwalniali, 

jeśli było to konieczne, aby 

na zjeździe w miarę możności 

uniknąć hamowania. 

Obecnie potrafi  to tempomat 

określany jako Active Predic-

tion. Jedna z odmian posiłkuje 

się danymi o położeniu pojazdu 

wg GPS, które porównuje z trój-

wymiarowymi mapami wgra-

nymi w system. Dzięki temu 

„widzi” drogę przed ciężarówką 

i steruje momentem obroto-

wym silnika tak, jak wytrawny 

kierowca. Inna „uczy się” trasy 

po pierwszym przejeździe i po-

tem pokonuje ją zgodnie z wy-

pracowanym podczas „nauki” 

schematem. Ograniczeniem 

pierwszej wersji systemu jest 

dostępność dokładnych map, 

drugiej – konieczność poświę-

cenia czasu i paliwa na naukę. 

Połączenie tempomatu kon-

trolującego odległość od pojaz-

du na przedzie z oprogramowa-

niem zautomatyzowanej skrzyni 

pozwoliło stworzyć układ, który 

samodzielnie przesuwa cięża-

rówkę w korku, co w istocie jest 

dużą ulgą dla kierowcy. 

Naturalnie są pomniejsze 

układy, które służą pomocą, np. 

automatycznie uruchamiające 

się światła i wycieraczki czy sys-

tem monitorowania ciśnienia 

w oponach. Ten ostatni ma duży 

wpływ na bezpieczeństwo jazdy 

oraz jej koszty. Właściwe ciśnie-

nie w oponach pozwala obniżyć 

zużycie paliwa oraz wydłużyć 

żywotność ogumienia. Korzyść 

jest więc podwójna. 

Rangę ułatwienia mają ka-

mery cofania, coraz częściej 

występujące w samochodach 

dostawczych i autokarach, a pro-

Urządzenie oceniające styl 

jazdy kierowcy oraz dające 

mu podpowiedzi (nazwane 

przez pierwszą z fi rm, która je 

wdrożyła Driver Support) tra-

fi ło do wszystkich, pokazanych 

w 2012 r. nowych modeli dłu-

godystansowych ciężarówek. 

Ocenia prowadzącego w kilku 

z Orwella. Problem z automa-

tycznymi pomocnikami jest 

bowiem taki, że pozbawiają 

człowieka samodzielności i de-

gradują go do roli cząstki w sys-

temie, która ma się zachowywać 

w sposób przewidywalny i taki, 

jaki się od niej oczekuje. 

Samouczki

Tak działają termity i mrów-

ki. My mamy większe ambicje, 

choć możliwości organizmu do 

nich nie przystają. Szczególnie 

na dłuższą metę. Uwiera nas 

długi okres, w jakim jesteśmy 

w stanie przyswoić nowe umie-

jętności oraz zmienna wydol-

ność organizmu. Wynika ona 

z naszych możliwości fi zycz-

nych i psychicznych, w tym ba-

nalnej podatności na nudę. 

Dobrą stroną elektronicz-

nych „asystentów” jest ulga, 

jaką przynoszą kierowcy. Ogra-

niczają ryzyko błędu, a obecnie 

niektóre z nich mogą nawet po-

służyć do autotreningu. 

» Systemy służące bezpieczeństwu 
stanowią „rozszerzenie” zmysłów kierowcy,

choć pojawiają się również 
„układy szybkiego reagowania” «

Układ ostrzegający o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu 
pomaga unikać zagrożeń wynikających z nieuwagi lub zmęczenia.

Zmęczenie jest w praktyce oceniane po zachowaniu pojazdu. 
Układ DAS jest niedoskonały, ale przynosi dobre efekty.

Układ wspomagający, ostrzegający kierowcę, 
jeżeli ten jest nieuważny lub ospały. Oprócz śledzenia 
za pomocą kamery pozycji pojazdu na pasie ruchu, 
układ monitoruje ruchy koła kierownicy. W przypadku 
wykrycia oznak zmęczenia kierowcy uruchamiane jest 
ostrzeżenie audiowizualne.

Aktywny tempomat automatycznie dostosowuje 
prędkość pojazdu do tempa panującego ruchu 
drogowego i ostrzega kierowcę, gdy odległość od 
pojazdu poprzedzającego niebezpiecznie zmaleje. 
Układ jest wyposażony w czujnik radarowy, 
zamontowany z przodu kabiny, i współdziała z układem 
hamulcowym pojazdu i skrzynią biegów I-Shift. Gdy 
odległość stanie się naprawdę niebezpieczna, ACC 
uruchamia hamulce zasadnicze pojazdu.

Schemat działania aktywnego tempomatu.

obszarach, w tym jego sposób 

zmiany biegów oraz częstotli-

wość i intensywność używa-

nia hamulców zasadniczych 

i pomocniczych. Jazda wg za-

leceń pokładowego instruktora 

utrwala nawyki, wpajane pod-

czas szkoleń z ekonomicznej 

jazdy. Wadą człowieka jest rów-

nież nietrwałość nabytej wiedzy 

i umiejętności. Bez ćwiczeń 

i przypomnień zanikają one. 

Po ukończeniu kursu kierowcy 

się wzniesienia. Tymczasem 

kluczem do oszczędnej jazdy 

po pagórkach jest umiejęt-

ność przewidywania, podej-

mowanie właściwego działania 

z wyprzedzeniem. Do niedaw-

na zdolni byli do tego tylko 

dobrze wyszkoleni kierowcy, 

którzy rozpędzali wóz przed 

podjazdem, aby wykorzystać 

energię kinetyczną ciężarów-

ki do pokonania jak najdłuż-

szego odcinka wzniesienia, 
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» Dobrą stroną elektronicznych „asysten-
tów” jest ulga, jaką przynoszą kierowcy. 

Ograniczają ryzyko błędu, a niektóre z nich 
mogą posłużyć do autotreningu «

ponowane również w ciężarów-

kach czy zestawach. Poza wido-

kiem przestrzeni za pojazdem 

wskazują niekiedy korytarz, 

w jakim będzie się poruszał, 

w zależności od położenia kół 

skrętnych. Jednak dla większości 

nabywców uzyskana tak wygo-

da i wzrost bezpieczeństwa nie 

równoważą wysokiej ceny tego 

urządzenia. 

Wciąż pojawiają się również 

układy zapobiegające skutkom 

nieuwagi podczas obsługi po-

jazdu. Np. gdy kierowca pod-

łączy w niewłaściwej kolejnoś-

ci przewody pneumatyczne 

i w pierwszej kolejności przy-

łączy czerwony przewód, po-

wodując zwolnienie hamulców 

naczepy. Do zwolnienia ha-

mulców dochodzi dopiero, gdy 

kierowca dodatkowo naciśnie 

czerwony przycisk. Funkcje 

urządzenia obejmują włącza-

nie zaworu parkowania i prze-

taczania naczepy, zawór zabez-

pieczający oraz hamowanie 

awaryjne. Niektórzy producen-

ci oferują je już w standardzie. 

Ruch drogowy jest syste-

mem, w którym poprzez prze-

pisy, ukształtowanie dróg i ich

otoczenia oraz cechy kon-

strukcyjne pojazdów staramy 

się wyeliminować przypadek. 

Kary za nieprawidłową jaz-

dę, bezkolizyjne skrzyżowania 

i autostrady, a także samochody, 

których kierowanie jest „wspo-

magane elektronicznie”, składać 

się mają na harmonijną całość. 

Misją pojazdów użytkowych 

jest transport ludzi i towarów 

jak najmniejszym kosztem, 

przy niskim zużyciu paliwa 

i znikomym wpływie na oto-

czenie. Są sterowane „oddolnie” 

przez kierowcę wspomaganego 

wspomnianymi urządzeniami, 

oraz „odgórnie” przez systemy 

telematyczne zarządzające fl otą. 

Wydaje się, że korzystna byłaby 

integracja wszystkich elementów 

tworzących ruch drogowy. Czy-

nione są zresztą takie próby, na 

razie fragmentaryczne np. SAR-

TRE (Safe Road Trains for the 

Environment), który zakłada, że 

ciężarówka będzie przewodni-

kiem dla jadących za nią innych 

ciężarówek czy samochodów 

osobowych, sprzężonych z nią 

„elektroniczną smyczą”. 

Jednak naturą każdego sys-

temu jest ograniczenie. Czy 

w pewnym momencie nie stanie 

się dolegliwe dla człowieka? ▐

Michał Kij
Fot. Daimler, Fliegl, MAN, 

Scania, Volvo

Wypadkom przy pracy zapobiegają stosunkowo proste systemy zabezpieczeń, które bazują na konieczności 
„potwierdzenia” podjętego przez kierowcę działania. Trailer Emergency Module (TEM), czyli naczepowy 
system bezpieczeństwa zapobiega skutkom niezamierzonego zwolnienia hamulców naczepy po podłączeniu 
czerwonego przewodu pneumatycznego, jako pierwszego. 
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Nowe naczepy odpowiadają zapotrzebo-

waniu nabywców, którzy chcą wozić 

więcej za mniej. W szczególny sposób 

konstruktorzy uwzględnili wymagania do-

stawców współpracujących z przemysłem 

motoryzacyjnym oraz tych, którym bardziej 

niż na objętości, zależy na wszechstronności 

i elastyczności pojazdu. 

88 centymetrów

Dla przewoźników, którzy zawsze wyko-

rzystują pełną objętość naczepy, interesujący 

może okazać się model Mega Liner 880. Jest 

to naczepa przystosowana do współpracy 

z ciągnikiem wyposażonym w siodło umiesz-

czone na wysokości 885 mm od jezdni. Taki 

„low rider” wyróżnia się ogumieniem o wy-

jątkowo niskim profi lu: 315/45R22,5 na osi 

napędowej. Przez to zestaw nadaje się do 

eksploatacji raczej wyłącznie na drogach 

o dobrej jakości. Jednak oddaje użytkowniko-

wi ładownię o wysokości wewnętrznej wyno-

szącej pełne 3 m, przy zachowaniu wymogu 

utrzymania wysokości całkowitej zestawu 

4 m. Objętość wnętrza sięga 100 m3. 

Podobna naczepa Mega Liner 50, przysto-

sowana do ciągników z siodłem 915 mm, róż-

ni się od Mega Linera 880 wysokością ramy 

nad sprzęgiem. W wersji do siodła 915 mm 

wysokość ta wynosi 50 mm, a w Mega Line-

rze 880 liczy 80 mm. W każdym wypadku 

wnętrze ma pełne 3 m od podłogi do dachu. 

Naczepy mają wytrzymałe podwozie, a do wy-

posażenia należy zewnętrzna rama Multi Lock, 

służąca do zabezpieczania ładunku oraz dach 

unoszony na wysokość 400 mm. Krone oferuje 

w standardzie odsuwany dach Edscha o wysoko-

ści bocznej 175 mm. Naczepę można wygodnie 

załadować pojemnikami siatkowymi na szero-

kość 2480 mm aż po same poprzeczki dachu. 

Dopasuj sam

Mega Liner Multos może współpracować 

z ciągnikami o wysokości siodła 965, 1050 

oraz 1150 mm. Jest tak wszechstronna, po-

nieważ wykorzystano w niej unoszony dach 

o wyjątkowo dużym zakresie regulacji. 

W zwykłych naczepach Mega dach można 

obniżyć w trzech krokach o maksymalnie 

150 mm. W modelu Multos można pójść da-

lej i opuścić go o kolejne 150 mm, przez co 

naczepa znakomicie współpracuje z ciągnika-

mi, których siodło znajduje się 1150 mm nad 

jezdnią. Dach można bezpiecznie obsługi-

wać, bez obawy o uszkodzenie pojazdu. Spo-

sób regulacji wysokości wyklucza pomyłki. 

Przednia ściana naczepy została odpowied-

nio obniżona, za to zamykająca ją od góry 

krawędź dachu jest szersza. Kłonice znajdują-

ce się pośrodku nadwozia również mają regu-

lowaną wysokość. Przy ramie tylnych drzwi 

jest standardowa regulacja wysokości dachu. 

Manewry te są niestety konieczne, jeśli ko-

rzystając z różnego typu ciągników, użytkownik 

chce pozostać w zgodzie z przepisami odnośnie 

maksymalnej wysokości zestawu. W rezultacie 

po sprzęgnięciu z ciężarówką z siodłem o wyso-

kości 965 mm naczepa ma od 2850 do 3000 mm

wysokości wewnętrznej i objętość dochodzącą 

do 100 m3. Gdy podpiąć ją do ciężarówki z sio-

dłem 1150 mm, wysokość wnętrza wynosi od 

2700 do 2850 mm, a objętość to 90 m3. 

Na czas

Mega Liner Automotive umożliwia szybki 

załadunek i rozładunek, co jest podstawo-

wym wymogiem przemysłu motoryzacyjne-

go. Większość nowoczesnych fabryk pracuje 

w systemie „just in time” i rytmiczne dostawy 

komponentów są zwykłą praktyką. Zestaw 

nie może również zbyt długo zajmować miej-

sca przy terminalu, ponieważ w drodze są już 

Spakować do końca
Pełne trzy metry i nie tylko. Krone wprowadza szereg praktycznych 
rozwiązań do naczep Mega. 

Naczepa Mega Liner Multos dopasowuje się do ciągników z siodłem na wysokości 965, 1050 lub 1150 mm. W przedniej części 
zakres regulacji dachu jest większy niż w tylnej. Zmienna jest również wysokość kłonic w środkowej części naczepy.

Naczepa Mega Liner 880 jest przystosowana do współpracy z ciągnikiem wyposażonym 
w siodło znajdujące się na wysokości 885 mm. Grubość ramy w przedniej, zwężonej części 
wynosi 80 mm, czyli jest o 30 mm grubsza niż w naczepie Mega Liner 50, przystosowanej 
do ciągnika z siodłem na wysokości 915 mm.
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następne z kolejnymi elementami niezbędny-

mi do utrzymania potoku produkcji. 

Ponieważ części samochodowe, zarówno 

z racji formy, jak i sposobu pakowania, należą 

do ładunków objętościowych, naczepa może 

mieć stosunkowo lekką budowę. Pozostaje jed-

nocześnie zapas masy, aby wyposażyć ją w urzą-

dzenia usprawniające przeładunek towaru. 

Mega Liner Automotive może być ładowa-

na z boku lub z góry. Ściany boczne i dach są 

zsuwane. Kurtyny wyposażono w pionowe, 

aluminiowe profi le, które zabezpieczają ładu-

nek. Są odpowiednikiem poziomych poprze-

czek, stosowanych w zwykłych naczepach. 

Dla większej pewności pośrodku nadwozia 

znajdują się kłonice, o regulowanej wysoko-

ści. W tylnej części model Automotive ma po 

bokach poziome listwy z otworami. Można 

do nich zamocować poprzeczne belki, które 

przytrzymują towar na miejscu, jeśli pojazd 

nie jest załadowany do samego końca. 

Naczepa ma hydraulicznie unoszony dach, 

który podnosi się maksymalnie o 400 mm, 

a w razie potrzeby obniża od normalnego po-

łożenia o 100 mm. Krone proponuje również 

szybki system zamykania kurtyny Easy Tarp. 

Wystarczy, że kierowca zahaczy kurtynę z przo-

du i z tyłu, naciągnie ją za pomocą „grzechotki” 

znajdującej się na końcu pojazdu, a wracając 

do kabiny wciśnie przycisk na przedniej ścianie 

naczepy, który uruchomi cztery pneumatycznie 

sterowane haki napinające boki plandeki. 

Masa pojazdu jest nieco większa niż stan-

dardowego, ale przy zastosowaniu wymienio-

nych urządzeń czas załadunku i rozładunku 

ulega skróceniu o 70%. Naczepa spełnia 

wymagania VDI 2700 odnośnie transportu 

napojów oraz wytyczne dotyczące zabezpie-

czenia ładunku wg normy Daimler 9.5. Po-

nadto, podobnie jak Mega Liner 50 i 880 ma 

certyfi kat EN 12642 Code XL. 

To tu, to tam

Gdy ładunek jest niezbyt duży, za to zróż-

nicowany standardowa naczepa kurtynowa 

nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem. 

Do transportu różnego rodzaju „drobnicy” 

umieszczonej na paletach Krone proponuje 

naczepę Mega Liner Variofl oor. Jej cechą cha-

rakterystyczną jest dwupoziomowa podłoga. 

Górny poziom tworzą trzy segmenty o długo-

ści 4,4 m i nośności 4 ton każdy. Każdy seg-

ment można indywidualnie unosić za pomocą 

wózka widłowego i blokować w określonym 

położeniu za pomocą zamków umieszczo-

nych przy kłonicach. Jeśli unieść je do połowy 

i tak zablokować, na „parterze” i na „piętrze” 

można układać ładunek o wysokości maksy-

malnie 1400 mm. Po całkowitym opuszczeniu 

segmentów-platform w dół, wewnętrzna wy-

sokość naczepy w świetle wynosi 2800 mm. 

Po uniesieniu ich w górę, co pozwala w pełni 

wykorzystać nośność standardowej, „dolnej” 

podłogi wysokość wnętrza wynosi 2590 mm. 

Dla usprawnienia załadunku można przy 

pomocy centralnej pompy hydraulicznej 

unieść dach o 350 mm. Załadunek możliwy 

jest tylko z jednej strony, tam gdzie umoco-

wana jest zsuwana kurtyna. Na przeciwle-

głym boku jest stała plandeka. 

W porównaniu z typową naczepą z dru-

gim poziomem podłogi przeładunek został 

znacznie usprawniony. Pamiętajmy, że nor-

malnym rozwiązaniem jest zestaw 20 belek 

tworzących „piętro”. Tutaj mamy trzy platfor-

my, które dają się szybko i sprawnie unosić na 

wysokość wymuszoną przez ładunek. Przy 

pełnym wykorzystaniu obu poziomów pod-

łogi naczepa Variofl oor mieści 66 europalet. 

Ukoronowaniem oferty naczep typu Mega 

jest wariant Coil Liner z zagłębieniem w pod-

łodze („coilmuldą”) o długości 7236 mm. 

Wysokość ramy z przodu wynosi 80 mm. 

Dach można unosić maksymalnie o 500 mm. 

Masa własna naczepy jest stosunkowo niska 

– 7200 kg. Naczepa może transportować zwo-

je o średnicy sięgającej nawet 2,1 m. 

Do wyposażenia należy system mocowa-

nia ładunku Multi Lock. W podłodze mogą 

się również znaleźć dodatkowe uchwyty do 

zakotwiczenia pasów lub łańcuchów. 

Do zalet naczep Krone z rodziny Mega 

należy nie tylko duża objętość. Dzięki spe-

cjalizacji mogą lepiej sprostać oczekiwaniom 

nowoczesnego transportu, który musi prze-

biegać zarówno szybko, jak i precyzyjnie. 

Zarówno pod względem czasu dostawy, jak 

prawidłowego godzenia wymagań przemysłu 

operującego na skalę masową z potrzebami 

ostatecznych odbiorców wyrobów, którzy 

oczekują zrozumienia i indywidualnego trak-

towania ze strony dostawców. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Mega Liner Variofloor, czyli dwa poziomy, którymi można dowolnie i szybko operować. Naczepa ujawnia najwięcej zalet, 
gdy na jej pokładzie dochodzi do spotkania zróżnicowanego ładunku. Każdy z trzech segmentów górnego poziomu podłogi można 
zablokować w położeniu dolnym, górnym lub na jednym z pięciu poziomów „środkowych”, rozłożonych rytmicznie co 343 mm. 
Do przesuwania segmentów potrzebny jest wózek widłowy. 

Mega Liner Automotive spełnia potrzeby sektora motoryzacyjnego i nie tylko. Aby przys-
pieszyć przeładunek, naczepa nie ma poziomych, wyjmowanych belek tylko pionowe listwy 
zintegrowane z rozsuwaną kurtyną, które zabezpieczają towar. W tylnej części pomiędzy 
kłonicami znajdują się profile z otworami, do których można zakotwiczyć poprzeczne 
belki, zapobiegające przesuwaniu się ładunku, jeśli naczepa nie jest załadowana do końca. 
Wykorzystując dodatkowo zapięcie Easy Tarp, można skrócić czas załadunku o 70%.
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Wymagania stawiane zawieszeniom 

są bardzo duże. Ich budowa oraz 

własności zastosowanych elemen-

tów sprężystych i tłumiących muszą za-

pewnić skuteczne pochłanianie drgań kół 

i osi jezdnych spowodowanych nierówno-

ściami drogi oraz prawidłowe prowadze-

nie kół w różnych warunkach drogowych. 

Do tego dochodzi jeszcze odpowiednia 

stateczność i kierowalność pojazdu, a tak-

że komfort jazdy i zabezpieczenie prze-

wożonego ładunku przed uszkodzeniami 

w wyniku nadmiernych drgań nadwozia.

Na trudne warunki

Układy zawieszenia mają różną kon-

strukcję, aby jak najlepiej odpowiadały 

zastosowaniom danego pojazdu. Biorąc 

pod uwagę sposób prowadzenia kół jezd-

nych można wyróżnić zawieszenia zależne, 

niezależne i półniezależne. W pierwszym 

przypadku koła jednej osi są połączone 

sztywną belką, w drugim mogą poruszać 

się niezależnie od siebie. Trzeci rodzaj za-

wieszenia obejmuje tzw. wahacze sprzężo-

ne. Koła również przemieszczają się nie-

zależnie względem siebie, ale z pewnym 

ograniczeniem, bo w zakresie odkształceń 

sprężystych belki łączącej wahacze. W sa-

mochodach ciężarowych dominują układy 

zależne, głównie z elementami sprężysty-

mi w postaci resorów piórowych i mie-

chów pneumatycznych.

Typowy resor zwykle składa się z pła-

skich sprężyn (piór) wykonanych ze stali 

resorowej (wysokostopowej). Poszcze-

gólne pióra różnią się od siebie długością 

i krzywizną. W trakcie montażu są do sie-

bie ściągane centralną śrubą i mocuje się 

na nich opaski, które utrzymują złożony 

pakiet w całości. Tradycyjne resory stoso-

wane w samochodach ciężarowych mają 

nawet kilkanaście piór, każde o jednakowej 

grubości ok. 8-14 mm (resory trapezowe). 

Podczas jazdy pióra ślizgają się względem 

siebie, więc na skutek tarcia sąsiadujących 

elementów mają one również korzyst-

ny wpływ na tłumienie drgań. Niestety, 

w miarę użytkowania pojazdu, między 

pióra dostaje się coraz więcej zanieczysz-

czeń, które razem z postępującym proce-

sem korozji powodują zwiększenie siły 

tarcia, a w końcu zbyt duże usztywnienie 

zawieszenia. Dlatego w latach 70. zaczęto 

stosować resory z mniejszą liczbą piór, ale 

o większej grubości. Potem pojawiły się 

resory paraboliczne, które mają zmien-

ny przekrój poprzeczny – są najgrubsze 

w środku i najcieńsze na końcach. Taki 

Wygładzanie nierówności
Zawieszenie to jeden z najważniejszych układów każdego samochodu 
ciężarowego, naczepy czy przyczepy. Ma wymierny wpływ na właściwości użytkowe 
pojazdu, a przede wszystkim na bezpieczeństwo.

Stabilizator zapobiega nadmiernym przechyłom nadwozia, dzięki czemu łatwiej i bezpieczniej pokonywać zakręty. Musi być jednak odpowiednio 
dobrany, bo przy zbyt dużej sztywności wpłynie niekorzystnie na pracę zawieszenia, a tym samym pogorszenie komfortu jazdy.
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resor zwykle składa się tylko z kilku piór 

i zapewnia bardziej komfortowe warunki 

jazdy. Ponadto wpływa na zmniejszenie 

masy zawieszenia, a także jego wysokości, 

co z kolei przekłada się na niższe położenie 

ramy i powierzchni ładunkowej.

W samochodach ciężarowych często 

spotyka się również resory podwójne. Taki 

zestaw obejmuje resor zasadniczy oraz 

dodatkowy, który zaczyna pracować do-

piero po obciążeniu pojazdu. Jeśli resor 

dodatkowy znajduje się pod zasadniczym, 

wówczas jest nazywany „pomocnikiem”, 

przy odwrotnym położeniu – „nadresor-

nikiem”. W przypadku ciężkich zabudów 

(np. z żurawiem) zdarzają się sytuacje, 

gdzie nawet bez dodatkowego ładunku, 

resor zasadniczy opiera się na elemencie 

dodatkowym.

Elastycznie

W wielu pojazdach użytkowych jest 

stosowane zawieszenie pneumatyczne. 

Jego zasadniczą część stanowią gumowe 

miechy wypełnione powietrzem, pełniące 

funkcję elementów sprężystych. W porów-

naniu do układów z resorami pozwalają 

one na osiągnięcie wielu istotnych korzy-

ści, m.in. większego komfortu jazdy nie-

zależnie od stopnia załadowania pojazdu, 

możliwości przewożenia delikatnych ła-

dunków, mniejszej masy własnej pojazdu 

i mniejszych mas nieresorowanych, utrzy-

manie stałego położenia nadwozia albo 

zmian jego wysokości w celu usprawnienia 

załadunku lub rozładunku czy w końcu 

wygodnej regulacji zawieszenia (poziomo-

Poszczególne elementy zawieszenia często są usytuo-
wane blisko siebie, dlatego nieprawidłowe ciśnienie 
w układzie albo przeładowywanie pojazdu łatwo może 
doprowadzić do przetarcia poduszki powietrznej.

W resorach parabolicznych liczba piór 
jest mniejsza, co ogranicza masę własną 
zawieszenia, a tym samym zwiększa 
ładowność pojazdu.

Złe ułożenie miecha na prowadnicy w bardzo 
łatwy sposób może doprowadzić do awarii 
zawieszenia, dlatego cały układ musi być podda-
wany częstej kontroli wizualnej.
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wanie, unoszenie) za pomocą przycisków 

na tablicy rozdzielczej lub pilota zdalnego 

sterowania.

Działanie miecha gumowego jako pneu-

matycznej sprężyny polega na sprężaniu 

powietrza zamkniętego w elastycznej, od-

kształcalnej i prowadzonej na brzegach 

powłoce. Zasadniczą jej częścią (podobnie 

jak w oponie) jest wewnętrzna warstwa 

kordu, pokryta wewnątrz i na zewnątrz 

warstwą gumy uszczelniającej. Wewnątrz 

miecha u góry jest montowany dodatkowy 

element gumowy, który ogranicza mak-

symalne ugięcie zawieszenia i wspoma-

ga jego pracę przy zbyt niskim ciśnieniu 

powietrza. Miech pneumatyczny podczas 

uginania przetłacza część powietrza do 

akumulatora ciśnienia znajdującego się 

w dolnej części prowadnicy przez nie-

wielki otwór, co powoduje stosunkowo 

dużą elastyczność zawieszenia, mimo wy-

sokiego ciśnienia w układzie. Dławiony 

przepływ powietrza pomiędzy miechem 

a akumulatorem sprzyja tłumieniu drgań 

zawieszenia. Miechy są zwykle umieszcza-

ne na końcu wzdłużnych wahaczy przy-

mocowanych obrotowo do ramy samo-

chodu. Najczęściej wyróżnia się miechy 

balonowe (z powłoką dwufałdową) lub 

membranowe (z powłoką zwijaną). Ich 

średnice zewnętrzne mieszczą się w grani-

cach 200÷3500 mm przy nośności od 500 

do 6000 daN, zależnie od wytrzymałości 

powłoki gumowej i dopuszczalnego ci-

śnienia. W pojazdach, gdzie wymagane są 

duże nośności, stosuje się układ miechów 

podwójnych, czyli 4 miechy w zawieszeniu 

jednej osi jezdnej. Ugięcie stosowanych 

elementów zawieszenia pneumatycznego 

wynosi zwykle 200÷350 mm, co zapewnia 

odpowiednie tłumienie drgań, a przez to 

komfort jazdy oraz możliwość regulacji 

położenia nadwozia, ułatwiającą np. pod-

jazd pod rampę załadunkową.

Jeśli układ zawieszenia pneumatycznego jest 
prawidłowo eksploatowany, miechy powietrzne 
zapewniają długą i niezawodną pracę. Niestety, 
rzadko ulegają zużyciu naturalnemu, bo zazwyczaj 
dochodzi do ich uszkodzeń mechanicznych.

Pióra resorów trapezowych mają 
jednakową grubość i występują 

w pakietach kilkunastu sztuk. 
W porównaniu z resorami 

parabolicznymi są nieco twardsze, 
więc częściej stosuje się je w trudnych 

warunkach terenowych.

Resory paraboliczne zwykle 
składają się z 2÷4 piór. 
Każde z nich jest najgrubsze 
w środku i najcieńsze 
na końcach.

Gdy amor-
tyzator nie 
stawia oporu 
w żadnym 
kierunku ruchu, 
na pewno jest 
do wymiany. 
Tak samo, 
gdy pojawią się 
na nim wycieki.

Bez bujania i przechyłów

Istotną rolę w każdym układzie za-

wieszenia odgrywają amortyzatory. Ich 

głównym zadaniem jest tłumienie drgań 

powstałych na skutek przejazdu po nie-

równościach. Jeśli w pojeździe nie byłoby 

amortyzatorów, wówczas pobudzone do 

drgań zawieszenie przez bardzo długi czas 

wykonywałoby ruchy nieprzyjemne dla 

pasażerów i szkodliwe dla przewożone-

go ładunku. Przy zastosowaniu tłumienia 

już po kilku sekundach amplituda drgań 

zmniejsza się aż w końcu zostają one wy-

gaszone. Przy doborze siły tłumiącej ko-

nieczne jest zachowanie pewnego kom-

promisu. Intensywne tłumienie szybciej 

wygasi drgania, ale przy najeździe na prze-

szkodę może powodować odrywanie kół 

od nawierzchni, co niekorzystnie wpływa 

na bezpieczeństwo jazdy. Najszersze zasto-

sowanie w pojazdach użytkowych znajdują 

amortyzatory teleskopowe jedno- i dwu-

rurowe. Ich działanie polega na dławieniu 

przepływu cieczy (olej amortyzatorowy) 

przez zawory umieszczone w tłoku oraz 

denku rury wewnętrznej. Siła tłumienia 

drgań przez amortyzator jest zależna od 

prędkości ruchu tłoka – im jest większa, 

tym element stawia większy opór.

Znaczący wpływ na komfort i bezpie-

czeństwo jazdy mają również stabilizatory, 

które zapobiegają nadmiernym przechyłom 

nadwozia na skutek bocznego wiatru czy 

podczas pokonywania zakrętów. W dużym 

uproszczeniu stabilizator ma kształt rozcią-

gniętej litery „U”, gdzie środkowa część jest 

zamocowana obrotowo do ramy pojazdu, 

a końce są połączone z belką osi za pomocą 

łączników. Przy pionowym ruchu nadwozia 

lub belki kół oba końce drążka stabilizato-

ra przemieszczają się o taką samą wartość, 

więc nie wpływa on na pracę zawieszenia. 

Sytuacja zmienia się podczas przechyłu 

nadwozia. Wówczas stabilizator ulega skrę-

ceniu i stawia opór, który oddziałuje na za-

wieszenie, zwiększając jego sztywność przy 

bocznym przechyle pojazdu.

Przez najbliższe lata w zawieszeniach 

trudno spodziewać się przełomowych 

zmian, ale ich konstruktorzy z pewnością 

będą dążyli do obniżania masy własnej po-

szczególnych elementów, przy jednocze-

snym polepszaniu własności użytkowych 

i trwałości, choć ostatni aspekt w dużej 

mierze zależy od sposobu eksploatacji po-

jazdu. Jazda z prędkością dostosowaną do 

jakości i stanu nawierzchni, nieprzełado-

wywanie samochodu czy w końcu podsta-

wowa kontrola zawieszenia mają olbrzymi 

wpływ na okres jego eksploatacji. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Contitech, SAF-Holland, K. Wójtowicz
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Nowoczesne materiały i techniki ob-

róbki sprawiają, że to co wydawało 

się niemożliwe, staje się rzeczywisto-

ścią. Projektowanie na ekranie komputera 

pozwala optymalizować komponenty osi 

i uzyskiwać formy bliskie ideałowi, jeśli 

chodzi o użyteczność i wytrzymałość. Nic 

dziwnego, że gwarancje udzielane na osie 

systematycznie ulegają wydłużeniu. 

Twarde tworzywo

Wystawa IAA w Hanowerze pokazała, 

jak duża jest przewaga fi rm zachodnioeu-

ropejskich nad konkurentami z Turcji czy 

Chin. Przynajmniej w głównych segmen-

tach rynku, w typach osi znajdujących za-

stosowanie w pojazdach do najpowszech-

niejszych prac. Szczególnie wyróżniały się 

osie do naczep używanych w ruchu dłu-

godystansowym. Producenci odpowie-

dzieli na wyzwania współczesności i sku-

pili się na ograniczeniu masy i ułatwieniu 

serwisu. 

Nagroda „Trailer Innovation 2013” 

przypadła fi rmie BPW za oś ECO Vision. 

Odznacza się ona rewelacyjnie małą masą 

własną, która wynosi 320 kg. Najlżejsze 

z obecnie występujących na rynku osi 

naczepowych są o blisko 80 kg cięższe. 

Konstruktorzy uzyskali tak znaczną re-

dukcję masy dzięki zastosowaniu tworzy-

wa sztucznego wzmacnianego włóknem 

szklanym do stworzenia korpusu osi. 

Tworzywo jest mocniejsze nawet od stali, 

a ponadto odporne na korozję i chemika-

lia. Korpus ECO Vision ma interesujący, 

płynny kształt, pozbawiony zakamarków, 

w których mogłyby gromadzić się zanie-

czyszczenia. Wsporniki zawieszenia po-

wietrznego współpracują ze standardowy-

mi miechami wykorzystywanymi w osiach 

ECO Air Compact. Dzięki zastosowaniu 

osi ECO Vision można ograniczyć masę 

najczęściej stosowanego w naczepach, 

trzyosiowego wózka o około 240 kg. 

Tworzywo wzmacniane włóknem szkla-

nym jest stosowane również we wspo-

mnianych osiach BPW ECO Air Compact. 

Zbudowano z niego zbiornik sprężonego 

powietrza. W porównaniu z wykonanym 

ze stali jest o około 60 kg lżejszy. Jego masa 

jest porównywalna ze zbiornikami alu-

miniowymi, a w miarę wzrostu objętości 

przewaga zbiornika kompozytowego nad 

aluminiowym rośnie. Jest wyposażony 

w taśmy, które umożliwiają wygodne mon-

towanie go w pozycji poziomej lub pionowej. 

Jest oferowany w wersjach o objętości od 

30 do 120 litrów. Może pracować w tempe-

raturze od –40 do 80°C. Ciśnienie robocze 

wynosi 12,5 bara, zbiornik ulega rozerwaniu 

dopiero przy ciśnieniu 30÷37,5 bara. 

Osie ECO Air Compact same w sobie 

mają szereg zalet. Połączenie korpusu 

z zawieszeniem jest bezobsługowe. 

Dzięki innowacyjnej, prostej konstruk-

cji układu podnoszenia osi, który jest 

wstępnie zmontowany, czas potrzebny 

do przymocowania osi do ramy po-

jazdu uległ skróceniu o połowę. Oś 

składa się z małej liczby części, a dwa 

typy wsporników, dwa wahaczy i trzy 

rodzaje wsporników miechów pozwa-

lają tworzyć szeroką gamę osi o naj-

bardziej pożądanych przez użytkownika 

właściwościach. Zarazem serwis uległ 

znacznemu uproszczeniu. Osie propo-

nowane są z hamulcami bębnowymi 

lub tarczowymi. ECO Air Compact 

są oferowane jako standardowe osie 

9-tonowe.

Trudne warunki

Firma SAF-Holland wzbogaciła gamę 

osi SAF Intra. Dołączyła do niej oś typu 

Intra CD (Custom Design), przeznaczo-

na do ciężkich zastosowań, głównie do 

wywrotek, cystern i silosów. Jest to 9-to-

nowa oś wyróżniająca się wzmocnionym 

korpusem o grubości 11 mm. Dopraco-

wane, bezobsługowe, spawane połączenie 

korpusu z zawieszeniem, wzmocnione 

łożyska oraz amortyzatory o specjalnie 

dobranej charakterystyce przystosowują 

oś do pracy w trudnych warunkach drogo-

wych, pod zróżnicowanym obciążeniem. 

Oś oferowana jest w wariancie Intradrum 

z hamulcami bębnowymi lub Intradisc 

z hamulcami tarczowymi. W ramach do-

datkowego wyposażenia producent propo-

nuje osłonę tarczy hamulcowej, chroniącą 

przed kamieniami i zanieczyszczeniem, 

a także wzmocnione miechy ze stalowymi 

tłokami. 

Kolejną nowością targową była oś kie-

rowana SAF Intradisc plus Integral w no-

wej odmianie lżejszej o 35 kg. Projektan-

ci zmniejszyli masę dzięki poprawieniu 

konstrukcji zwrotnic. Kąt skrętu wynosi 

20 stopni, zatem oś nadaje się znakomicie 

do pojazdów poruszających się ciasnymi, 

krętymi drogami. Podobnie jak nowa oś 

Intra CD, również oś kierowana występuje 

w wariantach dostosowanych do kół o roz-

miarze 19,5 oraz 22,5’’. 

Prosto i lekko
Postęp w konstrukcji osi naczepowych powinien być wzorem 
do naśladowania dla producentów samochodów. 
Nowe osie są lżejsze, wytrzymalsze i mniej skomplikowane 
od poprzedniczek.

Oś BPW ECO Vision z korpusem 
wykonanym z tworzywa wzmacnianego 

włóknem szklanym. Jej masa wynosi zaledwie 320 kg, 
a wytrzymałość tworzywa jest nawet wyższa niż stali. 

Korpus jest odporny na korozję 
i zanieczyszczenie środkami chemicznymi.
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Od początku 2013 roku standardową osią 9-tonową BPW jest 
ECO Air Compact, dostępna w wariancie z hamulcami bębnowymi lub tarczowymi. 
W połowie 2013 roku do kompletu dołączy lekki zbiornik sprężonego powietrza, 
wykonany z tworzywa sztucznego.

Przeznaczona głównie do wywrotek, cystern i silosów 
9-tonowa oś SAF Intra CD ma prostą konstrukcję 
z zawieszeniem przystosowanym do pracy w trudnych 
warunkach drogowych pod zmiennym obciążeniem.

Wszechstronnie

Ograniczoną liczbą części oraz niską 

masą odznaczają się również osie Daimler. 

Rodzina DCA (Durable Compact Axle, 

czyli wytrzymała oś kompaktowa) obejmu-

je osie 9-tonowe, a jej podstawowym mo-

delem jest uniwersalna Weightmaser, któ-

ra w najlżejszej odmianie ma masę 395 kg.

Do naczep Mega przeznaczona jest oś 

DCA Megamaster. Miech powietrzny, 

stanowiący element zawieszenia ma duży 

skok. Dzięki temu nisko położona podło-

ga naczepy może być uniesiona podczas 

załadunku i rozładunku tak, aby sięgnęła 

do rampy. Kierowana oś DCA Steerma-

ster, o kącie wychylenie kół maksymalnie 

16 stopni przeznaczona jest do pojazdów 

regularnie odwiedzających ciasne miejsca. 

Jej zastosowanie przyczynia się nie tylko 

do polepszenia własności manewrowych 

zestawu, ale również do ograniczenia zu-

życia ogumienia. 

Oś DCA Airmaster ma szczelny kor-

pus, który pełni rolę zbiornika sprężo-

nego powietrza. Można w ten sposób 

Korpus osi DCA Airmaster pełni zarazem funkcję zbiornika sprężonego powietrza. 
To jest sposób proponowany przez Daimlera na zmniejszenie masy własnej pojazdu. 

W nowej piaście osi Daimlera inaczej rozlokowano 
śruby mocujące. Ponadto jest lżejsza o 5 kg.

zaoszczędzić około 50 kg z masy pojaz-

du. Masa tej osi jest taka sama, jak osi 

Weightmaster. 

W 2013 r. pojawią się nowe piasty z in-

nym rozmieszczeniem śrub łączących je 

z tarczą hamulcową. Śruby zostały przesu-

nięte względem śrub mocujących koło, co 

ułatwia dostęp do nich. Zmiana kształtu 

piasty i zastosowanie nowych, krótszych 

śrub spowodowały zmniejszenie masy 

osi o około 5 kg, co w całej naczepie daje 

oszczędność 15 kg. 

Daimler stale pracuje nad zwiększe-

niem efektywności przewozów. W tym

roku osie zostaną wzbogacone o system 

pomiaru ciśnienia w oponach. W każ-

dym kole w miejscu wentyla zamon-

towany jest czujnik ciśnienia. Dzięki 

temu zmieniając oponę, kierowca czy 

mechanik nie uszkodzą czujnika i za-

wsze znają jego położenie. Sygnał prze-

syłany jest z czujników do anten, a te 

z kolei dostarczają informację o aktu-

alnym ciśnieniu do kabiny kierowcy. 

W normalnych warunkach podawa-

na jest jego wartość, ale gdy ciśnienie 

spadnie zbyt nisko, wysyłany jest sy-

gnał ostrzegawczy. Prawidłowe ciśnienie 

przyczynia się do zmniejszenia zużycia 

paliwa oraz opon. Ma również duże zna-

czenie dla bezpieczeństwa jazdy. 

Redukcja masy, wyposażenie kół w czuj-

niki ciśnienia, a także inne działania ukie-

runkowane na ekonomiczną eksploatację, 

np. montaż owiewek do naczepy są ele-

mentami kompleksowego projektu „Trailer 

BlueEffi  ciency”. 

Uproszczenie budowy osi stwarza 

ułatwienia dla producentów przyczep 

i naczep. Użytkownicy korzystają na 

szybszym i wygodniejszym serwisie. Ni-

ska masa to nie tylko więcej miejsca na 

ładunek, ale również wyższe bezpieczeń-

stwo i trwałość układu jezdnego. Niska 

masa nieresorowana sprzyja również 

ograniczeniu zużycia opon. Nowoczesna 

oś naczepowa to jeden z drobnych na 

pozór elementów, które mogą znacząco 

wpłynąć na obniżenie kosztów eksplo-

atacji pojazdu. ▐

Michał Kij
Fot. BPW, Daimler, SAF
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Specjalna edycja Maxity to przede wszyst-
kim małe gabaryty i doskonała zwrotność. 
Pomiędzy skrzynią a kabiną umieszczono peł-
nowymiarowy schowek. Maxity ma podwójną 
belkę pod przyczepę (zaczep kulowy z zatrza-
skiem). Boczne ściany, tylne drzwi i drabina 
zostały zabezpieczone PCV. Można również 
zamówić dodatkowe opcje, dostosowując 
pojazd do swoich potrzeb. Wywrotka Maxity 
jest dostępna „od zaraz” w całej sieci Renault 
Trucks i objęta 3-letnią gwarancją na podwo-
zie oraz zabudowę. 

Mała 
ciężarówka,
wiele 
możliwości

Renault Trucks oferuje nową, 
specjalną edycję Maxity. 
Ten zwrotny pojazd 
z uniwersalną, pełnowymiarową 
wywrotką świetnie 
sprawdzi się np. w sektorze 
ogrodniczym.

Alain Cintrat, burmistrz francuskiego mia-
sta Essoyes, szukał pojazdów do porządko-
wania ulic i parków: „Przedstawiciel Renault 
Trucks bardzo szybko się ze mną skontakto-
wał. Zaproponował mi produkt, który spełniał 
moje oczekiwania i był dostępny od ręki. To 
praktyczny i uniwersalny pojazd, który można 
skonfigurować w taki sposób, aby odpowiadał 
naszym potrzebom.” ▐

Fot. Renault 

matyzowanej przekładni Mercedes Po-
werShift 3, montowanej w standardzie. 
Dostępne opcje napędu zostały opracowane 
z uwzględnieniem nietypowych wymagań 
w zakresie transportu budowlanego.

Gama Arocsa zaczyna się od dwuosio-
wej wersji 4×2 z tylnym napędem po czte-
roosiową odmianę 8×8/4 z napędem na 
wszystkie koła i dwiema osiami skrętnymi. 
Warianty czteroosiowe z jedną przednią 
i trzema tylnymi osiami, szeroka paleta 
modeli z resorowaniem pneumatycznym 
czy zoptymalizowane pod względem ła-
downości podwozie dla betoniarek z po-
jedynczym ogumieniem to tylko wybrane 
przykłady wersji nowego modelu. 

Arocs dostępny jest z 7 kabinami w 14 
różnych wersjach. Jako uzupełnienie kom-
paktowych kabin L, M i S o szerokości 2,3 
metra, oferowane są również przestronne 
odmiany 2,5-metrowe z płaską podłogą.

Arocsa można również zamówić 
w dwóch specjalnych wersjach Loader 
i Grounder. Loader oferuje niską masę 
własną, zapewniając optymalną ładow-
ność. Grounder natomiast jest przezna-
czony do pracy w szczególnie trudnych 
warunkach. Ekstremalnie stabilny i odpor-
ny, wyróżnia się licznymi modyfikacjami 
technicznymi, zapewniającymi bezkom-
promisową wytrzymałość w transporcie 
budowlanym.

Premiera Arocsa odbędzie się podczas 
targów Bauma w kwietniu 2013 r. ▐

Fot. Daimler

Teraz Arocs!
Mercedes-Benz Trucks kontynuuje odświeżanie swojej 
gamy modelowej. Do nowego, dalekobieżnego Actrosa 
i dystrybucyjnego Antosa dołącza ekspert w zakresie 
robót budowlanych – Arocs.

Nowe wywrotki, wywrotki z napędem na 
wszystkie koła, betoniarki, ciągniki siodło-
we i modele z zabudową burtową dostęp-
ne są jako pojazdy z dwiema, trzema lub 
czterema osiami w 16 wariantach mocy: od 
238 do 625 KM. Wszystkie silniki można 
zamówić w wersji zgodnej z Euro 6. 

6-cylindrowe jednostki rzędowe BlueTec 6
są wyposażone w turbosprężarkę i inter-
cooler. Zależnie od wersji, maksymalny 
moment obrotowy waha się od 1000 do 
3000 Nm, a pojemność silnika to 7,7, 10,7, 
12,8 lub 15,6 litra. Ostatni wariant to zu-
pełna nowość i rozwinięcie nowego silnika 
OM 473.

W Arocsie moment obrotowy przeka-
zywany jest za pośrednictwem zauto-
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Na targach dało się odczuć swego ro-

dzaju niepewność, bo choć do wpro-

wadzenia nowego systemu zbiórki 

i gospodarowania odpadami zostało nie-

wiele czasu (1 lipca 2013 r.), gminy wciąż 

nie ogłaszają przetargów. Przeciwnie 

– dążą do ich likwidacji, co w konsekwen-

cji grozi zmonopolizowaniem branży war-

tej rocznie 5 mld zł. Jeśli dojdzie do takiej 

sytuacji, to pozbawione konkurencji spółki 

samorządowe nie będą zmuszone do opty-

malizacji kosztów i podnoszenia jakości 

usług. Podwyżki cen za odbiór śmieci są już 

właściwie pewne, a wkoło słychać o coraz to 

nowszych pomysłach na ustalanie stawek. 

Większość z nich jest całkowicie oderwa-

na od rzeczywistości, bo jak skomentować 

postulaty uzależniania wysokości opłat od 

powierzchni mieszkania albo ilości zużytej 

wody? Miejmy nadzieję, że pozostały czas 

zostanie dobrze wykorzystany i takie spra-

wy zostaną sprawiedliwie rozstrzygnięte. 

Jeśli przetargi zostaną utrzymane, zarówno 

prywatne fi rmy, jak i spółki samorządowe 

będą niejako zmuszone do unowocześnia-

nia sprzętu, bo to polepszy ich pozycję na 

rynku (przynajmniej teoretycznie). Taki 

obrót sytuacji jest bardzo korzystny dla pro-

ducentów maszyn komunalnych, a jak po-

kazują ostatnie targi Poleko i Komtechnika 

– jest w czym wybierać!

Myśląc o przyszłości

Najbardziej nowatorskim i śmiałym po-

mysłem, ale jednocześnie daleko wykra-

czającym poza obecne polskie realia był 

pojazd zaprezentowany przez fi rmę Ekocel. 

W celu ograniczenia zużycia paliwa, emi-

sji hałasu oraz zanieczyszczeń zastosowano 

w nim moduł E-PTO fi rmy Banke. Obej-

muje on zestaw akumulatorów litowo-jono-

wych, układ sterujący oraz silnik elektryczny 

napędzający pompę hydrauliczną zasilającą 

(niezależnie od podwozia) prasę do zgniata-

nia odpadów i wrzutnik. Wszystkie elemen-

ty zostały zamontowane na oddzielnej ramie 

aluminiowej, znajdującej się bezpośrednio za 

kabiną kierowcy. Każdy z nich można łatwo 

wymontować i zastąpić innym, ograniczając 

do minimum czas potrzebny na ewentual-

ną obsługę czy naprawę. Takie rozwiązanie 

przynosi najlepsze korzyści we współpracy 

z podwoziem wyposażonym w system start-

stop. Gdy śmieciarka przyjedzie pod posesję, 

silnik spalinowy może zostać wyłączony, 

bo załadunek śmieci odbywa się tylko przy 

użyciu energii elektrycznej. Pojazd pracuje 

więc znacznie ciszej i nie zatruwa środowi-

ska spalinami. Wymierne korzyści czerpie 

Z potencjałem
Pod koniec listopada odbyły się w Poznaniu 24. Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska 
Poleko, którym po raz piąty towarzyszyły Targi Techniki Komunalnej Komtechnika. 
Wspólnie z mniejszymi wydarzeniami (Targi Gmina, Salon Dworzec – Lokalny i Regionalny 
Transport Publiczny) zgromadziły ok. 550 wystawców i niemal 22 tys. zwiedzających. 
To znacznie mniej niż w ubiegłych latach.
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też fi rma eksploatująca śmieciarkę, bo w po-

równaniu z tradycyjnym odpowiednikiem 

zapewnia oszczędność 1÷2 l/t sprasowa-

nych odpadów. Zastosowane akumulatory 

wystarczają na cały dzień pracy i trzeba je 

ładować od 4 do 6 godzin. Ich żywotność 

jest szacowana na ponad 2,5 tys. cykli. Mo-

duł E-PTO bez zbiornika hydraulicznego 

i oleju ma masę własną 940 kg, co zmniej-

sza ładowność pojazdu. Zajmuje też nieco 

miejsca, które mogłoby być wykorzystane 

na zabudowę, ale zawsze można zwiększyć 

rozstaw osi. Przy podwoziu z osią wleczoną 

pogorszenie właściwości manewrowych bę-

dzie praktycznie niezauważalne.

Koncepcja promowana przez fi rmę Eko-

cel doskonale wpisuje się w trendy pro-

ekologiczne, ale w jej rozpowszechnieniu 

może przeszkadzać cena. W porównaniu 

z klasyczną śmieciarką taki pojazd jest aż 

120% droższy, więc bez odpowiedniego 

dofi nansowania ze strony państwa, trudno 

będzie znaleźć chętnych do jego zakupu.

Ciężarówka czy traktor?

Ciekawą propozycję dla branży komu-

nalnej ma fi rma Hydro-Masz. W Poznaniu 

przekonywała o wyjątkowych właściwo-

ściach użytkowych austriackich, uniwer-

salnych transporterów – nośników narzę-

dzi Lindner Unitrac. Ich wykorzystanie 

może być bardzo szerokie, począwszy od 

rolnictwa w obszarach wysokogórskich, 

przez prace komunalne w centrach wiel-

kich miast, po zastosowania specjalistycz-

ne – na podwoziach Unitrac powstają 

samochody pożarnicze, ratownictwa me-

dycznego itp. 

Stosowany w nich 4-cylindrowy silnik 

Perkins o mocy 91 lub 102 KM oraz skrzynia 

biegów ZF-Steyr to rozwiązania sprawdzone 

w typowych ciągnikach rolniczych. Unitrac 

dysponuje stałym napędem 4×4. Standar-

dowa blokada tylnego mostu i opcjonalna 

przedniego są załączane pod obciążeniem za 

pomocą przycisku na konsoli sterowniczej. 

Koła mają zawieszenie niezależne, z amor-

tyzatorami hydraulicznymi wyposażonymi 

w system samopoziomowania. Zastosowa-

nie dwuczęściowej ramy z obrotowym łącz-

nikiem pozwala na niezależne wychylenie 

przedniej i tylnej części nadwozia, dzięki cze-

mu wszystkie koła łatwo utrzymują kontakt 

z podłożem nawet na nierównym terenie. 

Dodatkowo jest dostępny system czterech 

kół skrętnych, zapewniający promień zawra-

cania poniżej 3,5 m. W przypadku pokony-

wania terenów górskich praktyczną opcją 

może być retarder.

Mocną stroną Unitraca jest układ hy-

drauliczny obejmujący dwa niezależne 

obwody do jednoczesnego napędu maszyn 

pracujących z przodu i z tyłu pojazdu. 

Z obu stron może być również zamon-

towany TUZ i WOM ze standardowymi 

prędkościami 540/1000 obr/min. Pojazd 

ma dmc 7,5 t, co po odjęciu masy wła-

snej 2990÷3130 kg (bez zabudowy) ozna-

cza dość imponującą ładowność. Takie 

rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się 

z systemem wymiennych zabudów, moco-

wanych za pomocą 8 specjalnych haków. 

Dzięki temu może być łatwo wykorzysty-

wany przez cały rok, do różnych prac.

 

W zakamarkach

Nieco inną koncepcję wielozadaniowego

pojazdu komunalnego zaprezentowała fi r-

ma Tezana. Model F100X został zbudowany 

na sztywnej ramie ze stali o podwyższonej 

wytrzymałości, wzmocnionej licznymi po-
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dysponują dużymi osiągami, a do tego 

mogą współpracować z wieloma narzę-

dziami roboczymi. Kilka typów ciągników 

przystosowanych do takich prac zaprezen-

tował New Holland, choć oferta koncernu 

jest znacznie szersza i pokrywa całe zapo-

trzebowanie rynku. Można w niej znaleźć 

zarówno małe ciągniki stosowane np. do 

pracy w parkach, jak również bardzo duże 

jednostki obsługujące lotniska. Wśród cią-

gników typowo komunalnych New Hol-

land są modele serii Boomer, odpowiednie 

dla pielęgnacji terenów zielonych, ciągniki 

kompaktowe T3000 i większe T4 Power-

Star stosowane przy letnim i zimowym 

utrzymaniu dróg czy zbiórce odpadów. 

Gamę uzupełniają pojazdy serii T7 dyspo-

nujące mocą powyżej 200 KM.

Tego typu ciągniki są dostępne w róż-

nych konfi guracjach najlepiej odpowiada-

jących konkretnym potrzebom. Większość 

klientów zamawia je w charakterystycznym 

kolorze pomarańczowym RAL 2011. Zwy-

kle jest w nich stosowany układ hydrau-

liczny z mocniejszą pompą i dodatkowymi 

wyjściami umożliwiającymi podłączenie 

różnego osprzętu. Ważną rolę odgrywają 

także dodatkowe obciążniki, aby zapew-

nić jak najlepszą stabilność ciągnika przy 

pracy np. z kosiarką wysięgnikową. Kolej-

nym istotnym elementem wyposażenia są 

łańcuchy przeciwpoślizgowe, zapewniające 

odpowiednią trakcję podczas odśnieżania, 

a zwłaszcza przy wycofywaniu ciągnika 

z miejsca odgarniania śniegu. 

Zamiast taśmociągu

Firma PT&M Trade kojarzy się głów-

nie z belgijskimi naczepami Stas, ale od 

pewnego czasu jest również autoryzowa-

nym partnerem serwisowym Cargo Floor 

i oferuje stacjonarne systemy ruchomych 

podłóg. Na poznańskich targach zaprezen-

towano fragment takiej instalacji z power-

packiem hydraulicznym zasilanym prą-

dem trójfazowym o mocy 13 kW. Syste-

my ruchomych podłóg montowane przez 

PT&M Trade pracują już w kilku miej-

scach w Polsce, m.in. w warszawskiej 

sortowni Byś. Zainstalowano tam 3 plat-

formy, z czego dwie o długości 13,5 m. 

Układ hydrauliczny o wydajności 75 l/min

zapewnia wysoką prędkość posuwu rów-

ną 2,5 m/min. Takie rozwiązanie jest bar-

dziej praktyczne niż wszelkiego rodzaju 

taśmociągi, bo charakteryzuje się mniejszą 

awaryjnością i precyzyjnym sterowaniem, 

a przede wszystkim umożliwia (oczywiście 

przy zastosowaniu konstrukcji stalowej) 

wjazd na platformę ładowarką kołową czy 

teleskopową, pozwalając na tzw. szybkie 

przeładunki. Istotną rolę odgrywa rów-

nież serwisowanie, które sprowadza się 

głównie do obsługi układu hydraulicznego, 

a także cena. Z analiz przeprowadzonych 

przez PT&M Trade wynika, że systemy 

ruchomych podłóg pochłaniają tylko 50% 

kosztów, jakie trzeba ponieść na zbudo-

wanie transferu wewnątrzbudynkowego 

opartego na taśmociągach. Z tego wzglę-

du cieszą się one coraz większym zainte-

resowaniem nie tylko w sortowniach czy 

przesypowniach odpadów, ale także w tar-

takach czy zakładach produkujących pie-

czarki. Umożliwiają transport materiałów 

w różnych postaciach, np. luzem (sypkich), 

spaletyzowanych czy sprasowanych.

Pływająco

Firma Dobrowolski zaprezentowała 

nowy pług odśnieżny, który może być zbu-

dowany z trzech, czterech lub pięciu seg-

mentów. Odkładnica jest połączona z ramą 

za pomocą specjalnych łączników poliure-

przeczkami ceowymi i rurowymi. Kabina wy-

konana z laminatu szklanego mieści 3 osoby 

i ma szerokość 1650 mm, pozwalając na ła-

twe pokonywanie ciasnych uliczek w ścisłych 

centrach miast. Taka konstrukcja dobrze tłu-

mi hałas i jest odporna na korozję. Źródłem 

napędu jest 3-litrowy silnik FPT zapewnia-

jący moc 146 KM i maksymalny moment 

370 Nm osiągany przy 1400 obr/min. Ręcz-

na przekładnia 6-biegowa ZF współpracuje 

z nowoczesną skrzynią rozdzielczą fi rmy 

Bonetti. Równomierny i stały rozdział na-

pędu na wszystkie koła ułatwia stabilne pro-

wadzenie pojazdu nawet w najtrudniejszych 

warunkach terenowych i zimowych. Załą-

czanie blokady międzyosiowej i biegu peł-

zającego odbywa się za pomocą przycisków 

na tablicy rozdzielczej. Mosty napędowe są 

mocowane do ramy na resorach piórowych, 

przedni ma hamulce tarczowe, tylny bębno-

we. Producent oferuje jeszcze dodatkowy 

hamulec tarczowy na wale napędowym dla 

pewnego unieruchomienia pojazdu w wa-

runkach górskich.

Model F100X jest dostępny w dwóch 

wersjach o dmc 3,5 i 5 t. Obie występują 

z dwoma rozstawami osi (2220 i 2550 mm), 

zapewniając nośność 1400 i 2880 kg. Jeśli 

to nie wystarcza, można skorzystać z przy-

czepy o dmc 3,5 t. Oprócz podwozi, produ-

cent oferuje jeszcze wywrotkę trójstronną 

oraz wywrotkę z żurawiem zakabinowym. 

Taki pojazd jest więc znakomitym rozwią-

zaniem nie tylko dla branży komunalnej, 

ale także budowlanej czy energetycznej.

Na skwer i lotnisko

Coraz większą popularnością w branży 

komunalnej cieszą się ciągniki rolnicze. 

Świetnie nadają się do utrzymania tere-

nów zielnych, odśnieżania czy wszelkiego 

rodzaju prac porządkowych. Są zwrotne, 

W Polsce Lindner Unitrac jest 
rejestrowany jako ciągnik rolniczy, 
a więc ma homologację na 40 km/h, 
choć jego maksymalna prędkość 
jazdy wynosi 50 km/h.

Układ kierowniczy jest wyposażony we wspomaganie ZF 
oraz tłumik drgań, zapewniający stabilne i komfortowe 
prowadzenie pojazdu. W przednim moście są 
stosowane własne przeguby homokinetyczne, doskonale 
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Pług segmentowy PDS firmy Dobrowolski 
ma elektro-hydrauliczny układ sterowania 
i jest przeznaczony do zimowego oczyszczania 
autostrad i dróg szybkiego ruchu ze śniegu, 
błota pośniegowego i lodu.
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tanowych, dzięki czemu istnieje możliwość 

uzyskania tzw. ruchu pływającego każdego 

z segmentów. W ten sposób urządzenie po-

zwala na bezpieczne odśnieżanie nierównej 

nawierzchni, np. z wystającymi studzien-

kami czy „kocimi oczyma”, bo pojedynczy 

element odkładnicy może się łatwo unieść 

względem pozostałych nawet o 4,5 cm. 

Podobne rozwiązania są też oferowane 

przez konkurencję, ale fi rma Dobrowolski 

zastosowała jeszcze jedno istotne rozwią-

zanie. Między segmentami umieszczono 

specjalne wkładki, które zmniejszają siły 

tarcia, a tym samym ułatwiają ich względny 

ruch. Odkładnica została wykonana ze sta-

li o podwyższonej wytrzymałości, z przodu 

zastosowano osłony tworzywowe, które 

zapobiegają przedostawaniu się śniegu na 

przednią szybę. Można je łatwo składać, co 

pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnej 

przestrzeni w przypadku przechowywania 

większej liczby pługów. Egzemplarz spro-

wadzony na targi miał lemiesz fi rmy Ku-

eper z wkładkami wzmacniającymi, który 

jest bardzo trwały i odpowiednio drogi, ale 

są również dostępne inne wykonania, np. 

z lemieszem gumowym.

W osłonie montowanej do ramy pośred-

niej jest umieszczony zasilacz. Składa się 

on z pompy hydraulicznej zamontowanej 

Możliwości wykorzystania ciągnika w przedsiębiorstwie komunalnym 
są praktycznie nieograniczone. Taka maszyna łatwo znajdzie pracę 
przy odśnieżaniu, transporcie odpadów, zamiataniu czy koszeniu.

Systemy ruchomych podłóg mają zwykle długość do 15 m, 
ale spotyka się rozwiązania indywidualne nawet 6 m dłuższe. Standardowe 
urządzenia zapewniają nośność 40 t, typu Heavy Duty nawet 60 t.

w zbiorniku oleju, napędzanej silnikiem 

elektrycznym 24 V. Pobiera on prąd z aku-

mulatora samochodu, choć możliwy jest 

też napęd od hydrauliki podwozia. Roz-

dzielacz realizuje funkcję podnoszenia 

pługa, opuszczania, „pływania” i skrętów 

odkładnicy.

Kolejne spotkanie specjalistów od eko-

logii i gospodarki komunalnej odbędzie się 

już za niecały rok. Po zmianie terminu Mię-

dzynarodowe Targi Ochrony Środowiska 

Poleko oraz imprezy towarzyszące odbędą 

się w dniach 7-10 października 2013 r. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Impreza obyła się w 9 lokaliza-
cjach, na każdej prezentacji pojawiło 
się 40-50 potencjalnych nabywców 
Antosa. Mogli oni nie tylko poznać 
szczegóły techniczne najnowszej 
„gwiazdy”, ale również zobaczyć 
5 pojazdów wyposażonych w róż-
ne zabudowy – chłodnię i izotermę 
(obie z platformami załadunkowy-
mi), urządzenie hakowe i burto-fi-
rankę. Jeden z pojazdów to ciągnik 
Antos 1843LS Loader, ukierunko-
wany na jak najniższą masę własną, 
niezbędną do wydajnego transportu 
np. materiałów płynnych.

Pierwsze wrażenia klientów 
uczestniczących w Antos Road 

Już w Polsce!
Mercedes-Benz Antos to jedna z najważniejszych premier 2012 r. 
W Polsce klienci mogli się z nim zapoznać podczas Antos Road Show, 
trwającego od połowy listopada do połowy grudnia 2012 r.

Show były bardzo pozytywne. Wszy-
scy podkreślali wysoki standard 
nowego modelu i wiele elementów 
wprost zaczerpniętych z dalekobież-
nego Actrosa. Komfortowe warunki 
pracy kierowcy mają duży wpływ na 
jego samopoczucie, a tym samym 
bezpieczeństwo czy chęć przestrze-
gania zasad ekonomicznej jazdy. 
Antos rozszerzający gamę samo-
chodów użytkowych Mercedesa 
pozwala na jeszcze lepszy dobór 
pojazdu do specyfiki działalności, 
a tym samym obniżenie kosztów 
eksploatacji floty. ▐

Karol Wojtowicz
Fot. K. Wójtowicz
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N ajwiększą uwagę zwiedza-

 jących przykuwała śmie-

 ciarka zasilana sprężo-

nym gazem ziemnym. Był to 

Stralis AD260S30 CNG wy-

posażony w zabudowę Ekocel. 

W podwoziu typu 6×2 (tylna oś 

skrętna) o dmc równej 26 t za-

montowano silnik gazowy Cur-

sor 8 CNG zapewniający moc 

300 KM i maksymalny moment 

1200 Nm rozwijany w zakresie 

1200÷1760 obr/min. Jednostka 

spełnia normę Euro 5, ale może 

być dostosowana do wyższych 

wymagań. Iveco podkreśla za-

lety silnika CNG, który jest 

prostszy w obsłudze niż diesel 

Euro 6. Na krótkich dystansach 

realizowanych przez śmieciarki 

i pojazdy dystrybucji miejskiej 

odgrywa to bardzo dużą rolę. 

Jednostka CNG jest również 

lżejsza, co sprawia, że różnica 

masy własnej podwozia wyni-

kająca z zastosowania stalowych 

butli gazowych powoli przestaje 

mieć znaczenie. 

W tym przypadku do prze-

chowywania gazu zastosowano 

dwa zestawy takich butli zamon-

towanych po obu stronach pojaz-

du. Ich łączna pojemność wynosi 

600 l (4×80 i 4×70 l). Trudno 

oszacować, ile kilometrów moż-

na pokonać, spalając taką ilość 

gazu, bo wszystko zależy od spe-

cyfi ki pracy. Iveco przekonuje 

o zauważalnych oszczędnościach.

Ważną korzyścią dla otoczenia 

i załogi jest cicha praca pojazdu. 

W pomiarach osiągnięto poziom 

Gama Iveco Stralis CNG pokrywa 
zakres zastosowań pojazdów od 18 do 26 t dmc 
w ramach konfiguracji 2- i 3-osiowych, w tym z trzecią 
osią kierowaną i zawieszeniem pneumatycznym.

Dwupaliwowy Iveco Daily pozwala na śmielsze 
oddalenie się od stacji tankowania CNG, 
ale po wykorzystaniu sprężonego gazu ziemnego kierowca 
musi liczyć się ze zmniejszonymi osiągami silnika.

Iveco na Poleko
Iveco od wielu lat mocno angażuje się w rozwiązania proekologiczne, 
jednocześnie zapewniające niskie koszty eksploatacji pojazdów 
użytkowych. Znakomitym dowodem tych prac jest gama samochodów 
ciężarowych zaprezentowana na targach Poleko i Komtechnika.

hałasu o 5 dB niższy w porówna-

niu do śmieciarki z tradycyjnym 

napędem, co w rzeczywistości 

oznacza hałas mniejszy o 30%. 

Mierzono go 1,5 m nad ziemią, 

na wysokości tylnej osi.

Oprócz śmieciarki, Iveco za-

prezentowało jeszcze dwa hakow-

ce – oba z napędem na sprężony 

gaz ziemny. Eurocargo 160E20 

CNG o rozstawie osi 4185 mm 

i dmc 16 t to znakomite rozwią-

zanie dla wydajnego transportu 

cięższych ładunków, takich jak 

np. gruz czy złom. Zwarta bu-

dowa w połączeniu z wysoką 

zwrotnością pozwalają na ob-

sługę miejsc niedostępnych dla 

dużych ciężarówek. W pojeździe 

zastosowano jednostkę o zapłonie 

iskrowym, bazującą na 6-cylin-

drowym Tectorze o pojemności 

5,9 dm3. Silnik spełnia normę 

EEV, ma maksymalną moc 

200 KM przy 2700 obr/min 

i maksymalny moment 650 Nm od 

1250 obr/min. Jednostka jest jed-

nopaliwowa, zasilana gazem rów-

nież podczas rozruchu. Do ma-

gazynowania sprężonego gazu słu-

żą grubościenne stalowe butle, po 

3 na stronę. Każda ma pojemność 

80 dm3, co daje łącznie 480 dm3. 

Cała instalacja zwiększa masę sa-

mochodu o ok. 500 kg.

Ciekawą propozycją może być 

Iveco Daily z zabudową hakową. 

W tym przypadku zastosowa-

no 4-cylindrowy, rzędowy sil-

nik dwupaliwowy o pojemności 

3 dm3. Przy zasilaniu CNG jed-

nostka zapewnia moc 136 KM 

i maksymalny moment obrotowy 

350 Nm. Na bezpieczne dotarcie 

do stacji tankowania sprężonego 

gazu ziemnego pozwala dodat-

kowy zbiornik na benzynę, ale 

gdy silnik przełączy się automa-

tycznie na to paliwo, jest urucha-

miany tryb rezerwowy. Osiągi są 

ograniczone elektronicznie do 

82 KM i 230 Nm. Zasięg „awaryj-

ny” w pełni załadowanego pojaz-

du umożliwia pokonanie w ruchu 

miejskim ok. 30÷40 km, zależnie 

od warunków drogowych, pracy 

urządzeniem hakowym itp. Eg-

zemplarz zaprezentowany w Poz-

naniu miał rozstaw osi 4350 mm 

i dmc 6,5 t. Masa własna (bez za-

budowy) wynosi 2610 kg. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Iveco Eurocargo CNG to pojazd przyjazny dla 
środowiska i kierowcy. Łatwo nim manewrować 
i ma duży zapas mocy umożliwiający sprawną 
obsługę kontenerów.
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RozwiązaniaRozwiązania  
dla specjalistówdla specjalistów
Gospodarka odpadami to nie tylko ich Gospodarka odpadami to nie tylko ich 
odbiór, ale także przetwarzanie odbiór, ale także przetwarzanie 
czy składowanie. W takich procesach czy składowanie. W takich procesach 
niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. 
Można było się z nim zapoznać na targach Można było się z nim zapoznać na targach 
Poleko i Komtechnika.Poleko i Komtechnika.

Ładowarki kołowe są dostępne 
z różnymi narzędziami roboczymi 
przeznaczonymi do pracy 
na wysypiskach, 
z mocowaniem 
sworzniowym lub 
za pomocą 
szybkozłącza.

Umożliwiła to firma Bergerat Mon-

noyeur oferująca szeroką gamę 

maszyn Cat przeznaczonych dla 

branży komunalnej. W Poznaniu za-

prezentowano ładowarkę kołową 930K, 

która świetnie nadaje się do pracy np. 

w sortowniach czy miejscach przeładunku 

odpadów. Wszystkie maszyny tego typu 

są dostępne w specjalnej konfiguracji 

odpowiadającej najtrudniejszym warun-

kom użytkowania. Rozbudowany pakiet 

obejmuje m.in. osłony przedniej ramy, 

których zadaniem jest ochrona podwo-

zia przedniej części maszyny oraz zapo-

bieganie gromadzeniu się zanieczyszczeń 

i niebezpieczeństwu uszkodzenia podze-

społów najważniejszych układów, takich 

jak wał napędowy i siłowniki podno-

szenia. Podobne osłony chroniące silnik 

i skrzynię biegów są montowane pod dru-

gim członem ładowarki, przed tylną osią. 

W skład pakietu wchodzi mocowane na 

zawiasach zabezpieczenie układu napędo-

wego oraz opcjonalny układ przesuwania 

osłony, ułatwiający pozbywanie się nagro-

madzonych zanieczyszczeń.

Wśród innych zabezpieczeń są m.in. 

osłony obszaru przegubu, które chronią 

siłowniki i przewody hydrauliczne, a także 

osłony zapobiegające owijaniu się sznur-

ków czy drutów na osiach oraz uszkodze-

niom uszczelniaczy osi. Do tego dochodzą 

przegrody pod siłownikami podnoszenia 

eliminujące zbieranie się zanieczyszczeń 

i przesuwne osłony siłowników przechyłu, 

chroniące je przed przedmiotami wypada-

jącymi z łyżki. Z kolei turbinowy odpylacz 

powietrza wydłuża żywotność fi ltra i za-

pobiega przedostawaniu się do silnika za-
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nieczyszczeń, a układ wymuszonej fi ltracji 

powietrza doprowadzanego do kabiny dba 

o jak najlepsze warunki pracy operatora. 

Istnieje również możliwość zastosowania 

opcjonalnego systemu Respa fi rmy Cat. 

W ramach zabezpieczenia kabiny są dostęp-

ne dwa rodzaje osłon przedniej szyby oraz 

pełne „okratowanie” całej konstrukcji. Do 

tego dochodzą wąskie stalowe błotniki od-

porne na uszkodzenia, wzmocnione stopnie 

wejściowe, stalowe kratki osłaniające lampy 

i opcjonalna osłona chłodnicy, zabezpie-

czająca tył maszyny przed uszkodzeniami 

i ograniczająca dostęp zanieczyszczeń.

Ważnym elementem wyposażenia łado-

warek pracujących w sortowniach czy na 

składowiskach odpadów są opony Cat Fle-

xport. Mają one ułożone poprzecznie cy-

lindryczne otwory, zapewniające znacznie 

większą elastyczność i stabilność niż tra-

dycyjne konstrukcje. Najnowsza generacja 

opon Flexport jest wykonana z jeszcze lep-

szych mieszanek gumowych gwarantujących 

dłuższy okres eksploatacji. Oprócz odmian 

z wysokim bieżnikiem charakteryzujących 

się dużą przyczepnością są też dostępne od-

miany gładkie oferujące największą trwałość.

Gama maszyn CAT przeznaczonych dla 

branży komunalnej jest bardzo szeroka. Do 

najważniejszych produktów tego typu nale-

żą kompaktory, które dzięki stalowym ko-

łom z odpowiednio rozmieszczonymi koł-

kami ugniatającymi, pozwalają na wydajne 

zagęszczanie odpadów, a tym samym bar-

dziej efektywne wykorzystanie składowiska. 

W wielu sytuacjach praktycznym rozwią-

Stalowe osłony w postaci krat znakomicie 
chronią newralgiczne punkty maszyny, takie jak 
szyba czołowa czy lampy.

Osłony montowane pod podwoziem zabezpieczają elementy układu 
napędowego przed drutami, sznurkami czy innymi niebezpiecznymi 
odpadami, a jednocześnie zapobiegają gromadzeniu się zanieczyszczeń.

zaniem są też koparki do prac przeładun-

kowych, np. w zakładach zajmujących się 

zbiórką i przetwarzaniem odpadów. Mają 

one hydraulicznie unoszoną kabinę, zapew-

niającą znakomitą widoczność obszaru ro-

boczego i łatwiejsze operowanie ładunkiem. 

Takie maszyny znakomicie sprawdzają się 

też przy załadunku odpadów wielkogabary-

towych do kruszarek, a także przy segregacji 

materiałów, gdy z masy odpadów trzeba wy-

brać np. jakiś sprzęt elektryczny. Do pozo-

stałych maszyn, które mogą znaleźć zasto-

sowanie w branży komunalnej należą m.in. 

spycharki gąsienicowe, ładowarki kołowe, 

a także ładowarki teleskopowe oraz o stero-

waniu burtowym. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Caterpillar
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M imo trudnej sytuacji na ryn-

ku, Volkswagen nie odpuszcza. 

W pierwszych dziesięciu miesią-

cach minionego roku sprzedał na całym 

świecie 455  400 pojazdów użytkowych, 

czyli o 5% więcej niż w analogicznym 

okresie minionego roku. W Polsce w ostat-

nich miesiącach poszło trochę gorzej. Od 

stycznia do końca października 2012 r. na-

bywców znalazło 4465 samochodów z tego 

segmentu i jest to o 2,38% mniej niż przed 

rokiem. Zwiększył się natomiast udział 

sprzedaży w rynku, po dziesięciu miesią-

cach wyniósł 12,46% (w 2011 r. – 11,3%).

Do każdej profesji

Wymagania klientów kupujących samo-

chody użytkowe są bardzo różne, dlatego 

często decydują się na specjalistyczne za-

budowy. W pierwszym półroczu 2012 r.

prawie 900 samochodów użytkowych 

Volkswagena sprzedano właśnie z taką za-

budową – co stanowi ok. 30% sprzedaży. 

Volkswagen oferuje cztery serie modeli 

samochodów użytkowych. W Polsce od 

lat największą popularnością cieszy się 

Caddy, na drugim miejscu jest T5. Trans-

porter jest liderem w swoim segmencie 

z udziałem w rynku ponad 23%. Pozosta-

łe modele to Craft er i Amarok. Użytkowe 

samochody Volkswagena zabudowywane 

są przez specjalistyczne fi rmy. Podczas 

zeszłorocznej konferencji kilkadziesiąt 

przykładów takich zabudów można było 

zobaczyć w Poznaniu. Między innymi 

przedstawiono Amaroka z nadwoziem 

warsztatowym, Craft ery przebudowane na 

autobusy turystyczne oraz przystosowane 

do przewozu osób niepełnosprawnych, 

zaprezentowano także Transportera z za-

budową pogotowia energetycznego, kilka 

izoterm, skrzyniówki, bankowozy, które 

powstały na bazie Caddy i T5 oraz karet-

ki pogotowia. Na obszernej powierzchni 

wystawienniczej znalazły się także auta dla 

podróżników, wywrotki oraz samochód 

pomocy drogowej.

3+

Gdy furgon ma 3 miejsca, nie pomieści 

ekipy budowlanej czy zespołu dbającego 

o zieleń miejską. Wyjściem jest zabudowa 

Zjazd specjalistów
We wrześniu minionego roku odbyła się V Konferencja Zabudów Specjalistycznych 
Samochodów Użytkowych Volkswagena. Caddy, Transporter, Crafter i Amarok prezentowały się 
bardzo profesjonalnie.

Chłodnia w furgonie to rozwiązanie rzadziej spotykane. 
Lamar wyciska formy z poliuretanu, dzięki czemu panele 
izolacyjne są idealnie dopasowane do wewnętrznych 
przetłoczeń karoserii części ładunkowej. W ten sposób 
uzyskuje dobrą izolację, niską masę i wysoką trwałość.
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brygadowa, która dodatkowo umożliwia 

przewóz trzech, a nawet czterech osób. 

Takie rozwiązanie przedstawiła fi rma Car-

pol. Zaprezentowany VW Craft er 35 z za-

budową typu Mixt oferuje dodatkowy rząd 

3 lub 4 foteli, co pozwala przewozić np. 

brygady budowlane i ich sprzęt. Przestrzeń 

ładunkową od pasażerskiej dzieli cien-

ka ścianka, która raczej sprawdzi się na 

krótkich dystansach. Jednak takie rozwią-

zanie ma dużą zaletę. Gdy potrzebne jest 

bardziej miejsce na pace niż w przedziale 

pasażerskim, można szybko przekształcić 

Mixta w standardowy, 3-osobowy furgon. 

W tym celu trzeba wyjąć fotele i przestawić 

ściankę grodziową. Taką zabudowę fi rma 

Carpol wykonuje w zależności od sezonu 

w ciągu 2-3 tygodni łącznie z transpor-

tem, który jest już wkalkulowany w cenę. 

W swojej ofercie producent ma również 

inne tego typu rozwiązania, łącznie z do-

stawieniem trzeciego rzędu foteli, peł-

ną przegrodą plastikową, wyciszeniem 

wnętrza i zamontowaniem dodatkowego 

ogrzewania przestrzeni pasażerskiej.

Podobne rozwiązania w swojej ofercie 

ma Gruau Polska. W Poznaniu zaprezen-

towano Craft era z zabudową 7-osobową 

Repli Cab (Mixt) i 6-osobowego Transpor-

tera (Mixt). Repli Cab to ścianka połączo-

na z czteroosobową ławeczką. Gdy nie są 

potrzebne dodatkowe miejsca, można ją 

szybko złożyć, dzięki czemu zyskuje się 

większą powierzchnię załadunkową. W T5 

pokazano inne rozwiązanie. Trzyosobowa 

kanapa jest zamontowana na szynach, a za 

nią znajduje się ścianka. W zależności od 

sytuacji, można przesunąć lub zdemon-

tować kanapę, zyskując dodatkową prze-

strzeń na ładunek.

Inną propozycję pokazała fi rma VVan-

Grabowski. Na Craft erze zrobiono zabu-

dowę Mixt, zwiększającą również licz-

bę miejsc o drugi rząd siedzeń – w tym 

wypadku auto może zabrać dodatkowo 4 

osoby. Część osobowa jest całkowicie od-

izolowana od przestrzeni ładunkowej. Pla-

stikowa forma jest łatwa w utrzymaniu 

czystości, pełna, szczelna ściana grodziowa 

izoluje kabinę przed zimnem i hałasem, 

a szyba w ściance pozwala kontrolować ła-

downię. Jednak ten 

rodzaj zabudowy ma 

charakter stały, czy-

li decydując się na to 

rozwiązanie, trzeba po-

godzić się z utratą pew-

niej części powierzchni 

ładunkowej.

Podobną adaptację 

proponuje również 

Mobilcar. Na wys-

tawie zaprezentowano

Craft era, w którym 

dodatkowy rząd sie-

dzeń pozwala w su-

mie przewieźć 6 osób (w ofercie jest też 

wersja 7-osobowa). Stała ściana grodziowa 

również jest szczelna. Pod kanapą znaj-

duje się schowek. Można wykorzystać 

przestrzeń zabudowy pod siedzeniami na 

przewóz długich ładunków o wysokości 

do 100 mm. W Poznaniu Mobilcar pokazał 

również zabudowę brygadową o wysokim 

standardzie. Na stałej, szczelnej ścianie 

grodziowej zamontowano 3 komfortowe 

fotele. Takie rozwiązanie sprawdzi się na 

dłuższych trasach. Może być dobrym spo-

sobem na przemieszczanie się np. zespołu 

muzycznego. Zapewnia wygodne podró-

żowanie i miejsce np. na instrumenty.

Lekkie i trwałe

Ponad 10% zabudów wykonanych na 

Craft erze to skrzynie. Carpol przywiózł 

do Poznania również taką zabudowę. Wy-

konano ją w pełni z profi li aluminiowych, 

co pozwoliło zwiększyć ładowność oraz 

ograniczyć możliwość korozji. Rama po-

średnia jest skręcana za pomocą specjal-

nych łączników. W wypadku uszkodzeń 

można szybko wymienić element bez 

demontażu całej konstrukcji, spawania, 

piaskowania i ponownego malowania ca-

łej ramy. Taka zabudowa oferowana jest 

w standardzie z LED-owym oświetleniem 

obrysowym. 

Nadwozia-Partner pokazał zabudowę 

skrzyniową z aluminiowym stelażem no-

śnym plandeki z łącznikami stalowymi. 

Ożebrowanie boczne stelaża wykonano 

z desek drewnianych impregnowanych, 

a dachu z profi li aluminiowych osadzo-

nych w gniazdach gumowych. Podłogę 

tworzą aluminiowe panele.

Podobną zabudowę pokazała również 

fi rma Plandex. Skrzynia posiada ramę 

pośrednią aluminiową lub stalową z pro-

fi li o podwyższonej wytrzymałości mecha-

nicznej, w pełni zabezpieczoną korozyj-

nie (piaskowana, cynkowana, a następne 

lakierowana). W zabudowie skrzyniowej 

Plandex oferuje stelaż stalowo-aluminio-

wy lub w całości aluminiowy, wyłożony 

listwami drewnianymi, chroniącymi plan-

Mobilny serwis w pikapie. 
Dzięki nakładkom na skrzynie 
można zyskać większą powierz-
chnię ładunkową, która posłuży 
np. ekipom naprawczym.

Sortimo to lekkie zabudowy 
warsztatowe, które można mocować 
do nadwozia bezinwazyjnie. Zosta-
ły również poddane próbom zderzenio-
wym, które wykazały, że są bezpieczne.

Zabudowa AMZ Kutno na podwoziu Craftera oferuje optymalne warunki pracy zespołu 
ratunkowego, a rozmieszczenie elementów wyposażenia medycznego uwzględnia 
specyfikację ich zastosowań. Wzmocniona podłoga umożliwia zamontowanie noszy 
głównych lub inkubatora. Antypoślizgowa wykładzina jest szczelnie połączona z bo-
kami ścian, co ułatwia trzymanie czystości i zapobiega podciekaniu podczas mycia.
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wano sklejkę wodoodporną, która może 

być pokryta ryfl owaną bądź gładką blachą 

aluminiową. Od spodu podłoga zabezpie-

czona jest tworzywem laminatowym bez 

żelkotu. Zarówno w podłodze, jak i w ścia-

nach, dachu i drzwiach zastosowano jako 

izolację ekologiczną piankę poliuretano-

wą. Ramę pośrednią tworzą stalowe cien-

kościenne kształtowniki. Jest śrutowana 

i zabezpieczana przed korozją środkami po-

liuretanowymi. Ściany, dach i drzwi są zbu-

dowane z płyt 3-warstwowych. Konstrukcja 

zabudowy jest nitowana i klejona, by za-

gwarantować odpowiednią wytrzymałość, 

sztywność oraz jak najlepsze właściwości 

izolacyjne. 

W wersjach z poszyciem laminatowym 

lakierowanym jako izolacji użyto polistyre-

nu o grubości 40 mm. Ściany, dach i drzwi 

są zbudowane z warstwowych płyt klejo-

nych, gładkich na całej powierzchni, o kon-

strukcji: laminat z żelkotem (na zewnątrz), 

polistyren, sklejka i laminat. Jak twierdzi 

producent, zabudowy laminatowe charak-

teryzują się bardzo dużą trwałością i mają 

lepszy współczynnik przenikania ciepła.

Również fi rma Autonadwozia Matczak 

zaprezentowała izotermę na podwoziu 

Craft era. Ściany i dach wykonane są z płyt 

warstwowych klejonych o grubości 45 mm,

bez mostków cieplnych. Współczynnik 

przenikalności cieplnej wynosi 0,7. Ten 

producent też daje wybór: poszycie ze-

wnętrzne i wewnętrzne ścian może być 

wykonane z blachy aluminiowej lub lami-

natu. Warstwę izolacyjną stanowi pianka 

poliuretanowa twarda lub styroform. 

Do przewozu wrażliwych na temperatu-

rę towarów rzadziej wybierany jest furgon. 

Takie rozwiązanie pokazał Lamar. Prezen-

towany Craft er miał zabudowę izotermicz-

ną zrobioną w technologii Lamar Cool. 

Wysokociśnieniowe spienianie poliureta-

nu w zamkniętych formach umożliwia wy-

twarzanie paneli wiernie dopasowanych 

do wewnętrznych przetłoczeń karoserii 

części ładunkowej furgonu, dzięki czemu 

uzyskuje się dobrą izolację, niską masę 

i wysoką trwałość. Furgon zabudowany 

w tej technologii ze wzmocnioną izolacją 

FRC może służyć jako chłodnia i przewo-

zić towary w temperaturze do –20°C. Za-

stosowana konstrukcja zmniejsza zjawisko 

powstawania tzw. mostków cieplnych i do-

puszcza korzystanie z drzwi bocznych, bez 

konieczności montowania dodatkowych. 

Tego typu zabudowy mają współczynnik 

przenikalności cieplnej równy 0,32. Gład-

kie ściany i podłoga oraz trwałe uszczel-

nienia, umożliwiają utrzymanie ładowni 

w czystości, szczególnie wymaganej przy 

przewozie artykułów spożywczych. 

dekę przed uszkodzeniem. Burty alumi-

niowe anodowane przystosowane do wy-

miarów zabudowy wpływają korzystnie na 

masę zabudowy.

Pełna izolacja

Jeżeli zabudowy specjalistyczne, to 

nie mogło zabraknąć izoterm i chłodni. 

W tym przypadku najczęściej klienci Volks-

wagena wybierają Craft era z kontenerem 

izotermicznym zbudowanym na ramie za 

kabiną. Firma D.A.C. wystawiła taki pojazd 

dedykowany do transportu kwiatów. Pro-

dukowane przez nią izotermy mają ściany 

boczne, dach i drzwi wykonane z lekkiej, 

wielowarstwowej konstrukcji samono-

śnej typu sandwich, izolowanej termicznie 

utwardzaną pianką poliuretanową (bez 

mostków cieplnych) z poszyciem z lami-

natu, blachy aluminiowej lub ocynkowanej 

powlekanej lakierem organicznym. 

Podobny pojazd pokazał Zakład Produk-

cyjno-Handlowy Auto-Chłodnia Marian 

Piechowiak, w tym jednak wypadku klient 

ma do wyboru poszycie laminatowe lub 

aluminiowe. Współczynnik przenikania 

ciepła przy poszyciu aluminiowym wyno-

si 0,6 dla ścian i 0,7 dla podłogi. Podłoga 

wykonana jest ze stalowych cienkościen-

nych kształtowników. Wewnątrz zastoso-

Plandex ma bardzo duże doświadczenie w produkcji zabudów izolowanych. 
Firma posiada nowoczesną linię technologiczną sterowaną numerycznie 
(CNC) do produkcji płyt warstwowych stosowanych w zabudowach 
izolowanych. Automatyczna i precyzyjna produkcja całkowicie eliminuje 
czynnik błędu ludzkiego, zapewnia odpowiednią sterylność procesu produkcji 
i gwarantuje wysoką wytrzymałość.

Rozwiązanie RepliCab 
firmy Gruau pozwala 
szybko zmienić furgon 
7-osobowy w 3-osobo-
wy z pełną powierz-
chnią ładunkową.

Zabudowa brygadowa ze stałą przegrodą 
to dobre rozwiązanie, gdy zakładamy, 
że samochód głównie będzie służył ekipie 
i jej ekwipunkowi. Kosztem powierzchni 
ładunkowej, ludzie mogą podróżować 
w ciszy i odpowiedniej temperaturze.

Caddy limuzyna 
to propozycja 
dla wygodnych, 
lubiących 
przepych i nie 
obnoszących się 
z tym zanadto. 
Można nim 
podróżować, 
nie wzbudzając 
niezdrowej 
sensacji.
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Firma VVan Grabowski pokazała również 

zabudowę izotermiczną – Incover na Cra-

ft erze. Takie rozwiązanie dedykowane jest 

m.in. do przewozu artykułów spożywczych, 

środków farmaceutycznych czy materiałów 

niebezpiecznych. Dodatkowo można za-

mówić wersję HEALTH,  w której ściany są 

odporne na bakterie i wirusy oraz zapachy, 

pleśnie, grzyby czy moliki. Jest to opatento-

wane rozwiązanie z tworzywa sztucznego, 

nie wymagające dodatkowej dezynfekcji i nie 

mające właściwości trujących, a pozwalające 

zaoszczędzić czas i koszty. 

W pudełeczku

Samochody użytkowe często służą jako 

ruchome serwisy. W zależności od potrzeb 

można zorganizować sobie podręczny 

warsztat na kółkach zarówno w Caddy, 

jak i w Craft erze. Tego typu zabudowy to 

również ok. 10% adaptacji dostawczych 

Volkswagenów. Najczęściej takie wyposa-

żenie montowane jest na Craft erze, dość 

popularne jest również w Caddy. Trans-

porter znalazł się pośrodku w tym ran-

kingu. Jednak nie należy zapominać, że 

także Amarok może świetnie sprawdzić się 

w roli mobilnego serwisu. Firma MKT Car 

Technik należąca do Grupy Dr. Höhn, pro-

ducenta nadbudów Road Ranger pokazała 

w Poznaniu Amaroka z podwójną kabiną 

i wyposażeniem serwisowym. Skrzynia 

ładunkowa została przykryta nakładką 

z otwieranymi do góry klapami bocznymi, 

co pozwala zamontować w nich np. wysu-

wane szufl ady i ułatwia sięganie do prze-

gródek znajdujących się w głębi ładowni. 

Taka nadbudowa maksymalnie zwiększa 

przestrzeń ładunkową. Można ją wykorzy-

stać na wiele sposobów, jednym z nich jest 

ruchomy warsztat.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-

we Pronar zaprezentowało na Craft erze 

zabudowę warsztatową marki Bott Vario. 

Konstrukcja modułowa umożliwia dopa-

sowanie wyposażenia do indywidualnych 

wymagań użytkownika i wymiarów auta. 

Swoje propozycje zaaranżowania wnę-

trza ładowni w Craft erze pokazał również 

Modul-System. W ofercie tego producen-

ta znajduje się zarówno standardowa, jak 

i indywidualna zabudowa. Podobnie jak 

w zabudowie Bott można operować mo-

dułami, które łatwo dają się adoptować 

do różnych potrzeb użytkowników. Do-

Rozkładana leżanka w furgonie. Takie rozwiązanie 
dla podróżujących z dala od domu proponuje Mobilcar. 
Podczas jazdy nie zajmuje miejsca, po rozłożeniu część 
do spania rozkłada się w górnych partiach ładowni. 
Podobno jest wygodnie i tanio.

datkowym atutem tego rozwiązania jest 

bezpieczeństwo. Zabudowa przeszła testy 

zderzeniowe i spełnia wymogi europejskie.

Również w Craft erze taką zabudowę mar-

ki StoreVan prezentowało Modesto. Uni-

kalny system mocowania szafek, pozwala 

uniknąć ingerencji w strukturę auta. Produ-

cent zapewnia, że podczas jazdy zabudowa 

nie hałasuje. Szufl ady są wytrzymałe i mają 

ciche prowadnice. Można je w pełni wysu-

nąć i nie zamykają się samoczynnie.

Sortimo pokazało swoje rozwiązanie 

o nawie Globelyst M, które wykorzystuje 

nowoczesne materiały, obniżające masę 

zabudowy. Zastosowanie mieszanki stali, 

aluminium i włókien złożonych pozwoli-

ło ją odchudzić o 30%. Kolejnym krokiem 

jest Globalyst C – kompozytowa zabudowa 

warsztatowa, kompatybilna z Globalist M, 

zachowująca wysoką wytrzymałość i za-

pewniająca pełne bezpieczeństwo.

Spółdzielnia Metalowiec również oferuje 

modułowy system zabudowy samochodów 

serwisowych i pojazdów specjalistycznych. 

W Poznaniu prezentował się Transporter 

z zabudową dla pogotowia energetycznego 

wykonaną systemem SIM, czyli ergono-

micznie, bezpiecznie i efektywnie.

To tylko niektóre z przedstawionych 

propozycji. Volkswagen ma duży poten-

cjał. Mnogość rozwiązań powinna zaspo-

koić najbardziej wymagających. W Pozna-

niu nie zabrakło również aut luksusowych, 

czyli Multivanów o różnej aranżacji wnę-

trza i Caddy Bussiness, które przepychem 

zapierało dech w piersiach. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, VW
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W 
zeszłym roku podczas wystawy 

w Hanowerze miała miejsce ofi -

cjalna premiera Mercedesa Citana. 

4,3 l/100 km, 3,8 m³ pojemności ładowni 

oraz 810 kg ładowności – to atuty miej-

skiego tragarza. Citan uzupełnia ofertę 

w segmencie samochodów dostawczych, 

dołączając do Vito, Sprintera i Vario. Tym 

sposobem fi rma może pochwalić się gamą 

pojazdów mieszczących się w przedziale 

o dmc od 1,8 t do 7,5 t. 

Citan jest oferowany z trzema długo-

ściami (kompakt, długi i ekstra długi) 

i w trzech wariantach nadwozia (furgon, 

mixto i kombi). Nowy samochód dostaw-

czy Mercedesa powstał na bazie Renault 

Kangoo. I trudno jest nie dostrzec pokre-

wieństwa. Jednak już od momentu rusze-

nia, nie ma się wątpliwości, za kierownicą 

jakiego auta się siedzi. 

Szkoda…

We wnętrzu Citana można poczuć się 

jak u francuskiego brata. Niestety, w prze-

ciwieństwie do wyglądu zewnętrznego, 

tutaj nie wiele się zmieniło. Niepraktyczna 

deska rozdzielcza, małe schowki, wielka 

dźwignia hamulca ręcznego – to wszyst-

ko zostało. Natomiast użyte materiały są 

lepszej jakości. Fotele kierowcy i pasażera 

z przodu są wygodne i pozwalają przemie-

rzać długie trasy. Ergonomiczne ukształ-

towanie siedzeń, a zwłaszcza ich oparć, 

zapewnia dobre trzymanie boczne, a przy 

tym wygodę i bezpieczeństwo. Opcjonal-

nie wysokość siedzeń jest regulowana, 

dzięki czemu można indywidualnie do-

stosować miejsce za kierownicą do swoich 

potrzeb. W furgonie obok kierowcy może 

być zamontowane składane siedzenie, któ-

re w połączeniu z ruchomą ścianką od-

A jednak inny!
Nie lubi autostrad, woli miejski zgiełk. 
Prawdziwy mieszczuch, czyli najmniejszy dostawczak Mercedesa.

Mało funkcjonalna deska 
rozdzielcza to pomysł francuski, 
niestety zaadaptowany przez 
Niemców. A szkoda.

Standardowo furgony mają z tyłu asymetryczne drzwi, ale na życzenie 
może być zamontowana w wersji kompakt i długiej klapa.

Kosmiczny design jest 
dla smakoszy. Zwykli 
śmiertelnicy nie potrafią się 
nim rozkoszować.
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powietrza prowadzący do tylnej części 

samochodu (w kombi – standard). Na ży-

czenie Citan może być wyposażony w kli-

matyzację manualną lub półautomatycz-

ną Tempmatic. Utrzymuje ona wybraną 

temperaturę.

Z małym apetytem

Wybór silników nowego Citana ma 

być dość szeroki. Diesel z wtryskiem 

bezpośrednim i turbosprężarką OM 607 

o pojemności skokowej 1,5 litra będzie do-

stępny w trzech wariantach mocy: 75, 90 

i 110 KM. Doładowany silnik benzynowy 

z wtryskiem bezpośrednim o mocy 

114 KM i 110-konny diesel znajdą się 

w ofercie na wiosnę.

Czterocylindrowe silniki wysokoprężne 

o pojemności skokowej 1461 cm³ oferu-

ją niskie spalanie. Średnica cylindra ma 

76 mm, a skok tłoka 80,5 mm. Zaworami 

steruje umieszczony u góry wałek rozrzą-

du. Paliwo dociera do komór spalania przy 

ciśnieniu maksymalnym 1600 barów przez 

regulowany elektronicznie układ wtrysku 

bezpośredniego z common rail i precyzyj-

ne, sterowane piezoelektrycznie wtryski-

wacze. Doładowanie następuje za pomocą 

turbosprężarki ze zmienną geometrią tur-

biny. Zużycie paliwa obniża regulowana 

pompa oleju oraz opcjonalna funkcja ECO 

Start-Stop.

Diesle uzyskują maksymalną moc silni-

ka przy 4000 obr/min, zaś największy mo-

ment obrotowy już przy 1750 obr/min. Jest 

on osiągany w szerokim zakresie prędkości 

obrotowych. Dzięki takiej charakterystyce 

uzyskano dużą elastyczność. Pasek zębaty 

napędzający wałek rozrządu ma trwałość 

240 tys. km. Okresy międzyprzeglądowe 

wynoszą 40 tys. km lub 2 lata. 

Alternatywą dla silników wysokopręż-

nych jest doładowany silnik benzynowy 

z wtryskiem bezpośrednim spełniający 

normę Euro 5. Ta czterocylindrowa jed-

nostka o pojemności skokowej 1,2 l ma 

aluminiowy kadłub, cztery zawory na cy-

linder i dwa górne wałki rozrządu. Średni-

ca cylindra wynosi 73,2 mm, a skok tłoka 

72 mm (pojemność skokowa 1192 cm³). 

Konstrukcja silnika umożliwia zastosowa-

nie dużych średnic zaworów i tym samym 

dobre wypełnienie cylindrów, zaś bezpo-

średni wtrysk zapewnia optymalne daw-

kowanie paliwa.

Kompaktowa turbosprężarka dołado-

wująca napędzana spalinami reaguje szyb-

ko i zapewnia 90% maksymalnego mo-

mentu obrotowego już przy 1500 obr/min. 

Silnik osiąga 190 Nm przy 2000÷4000 obr/

min. Maksymalną moc 114 KM uzyskuje 

przy 4500 obr/min.

Niskie zużycie paliwa wspiera między 

innymi regulowana pompa oleju. Pracu-

je ona zależnie od potrzeb na dwóch po-

ziomach ciśnienia. Pakiet BlueEffi  ciency 

z funkcją ECO Start-Stop jest oferowany 

z silnikiem benzynowym w standardzie.

Z silnikami wysokoprężnymi o naj-

niższych mocach współpracują pię-

ciobiegowe skrzynie, natomiast z naj-

mocniejszym dieslem i benzynowym 

– sześciobiegowa. Obie przekładnie mają 

dwustożkową synchronizację dwóch 

najniższych biegów, co redukuje siły 

przełączania biegów. W obu przekład-

niach zsynchronizowany jest także bieg 

wsteczny. Przełożenia i rozpiętości mię-

dzielającą stwarza dodatkowe możliwości 

przewozowe. W ofercie ma również się 

znaleźć podwójna kanapa obok kierowcy. 

W ten sposób można zyskać dodatkowe 

miejsce, ale należy pamiętać, że podróżo-

wanie w trzy osoby nie będzie należało do 

najprzyjemniejszych.

We wszystkich modelach na tablicy roz-

dzielczej znajduje się prędkościomierz, 

obrotomierz oraz wskaźniki temperatury 

płynu chłodzącego i poziomu paliwa. Wy-

świetlacz podaje przebieg oraz zależnie od 

wyposażenia poziom zużycia paliwa, dłu-

gość przebytej drogi i zasięg.

Praktycznym rozwiązaniem może oka-

zać się dodatkowa zamykana półka ofe-

rowana w wersji osobowej, zamontowa-

na nad przednimi fotelami czy schowki 

w zagłębieniach podłogi przed tylną ka-

napą. Wszystkie półki i schowki Citana 

w wersji osobowej mają łącznie 77 l ob-

jętości. To sporo, ale warto zaznaczyć, że 

najważniejsza jest wygoda kierowcy, a on 

niestety może mieć problemy z szybkim 

odłożeniem np. telefonu czy rękawiczek. 

To spuścizna po francuskim partnerze.

Wszystkie Citany z silnikami Diesla 

są seryjnie wyposażone w elektryczny 

dogrzewacz. Załącza się on automatycz-

nie w zależności od temperatury płynu 

chłodzącego lub od ustawienia przełącz-

nika temperatury. Jako wyposażenie spe-

cjalne w wersji mixto jest kanał ciepłego 

Mercedes-Benz Citan 

Model Furgon Kompakt Furgon Długi Furgon Ekstra Długi Mixto Kombi
Długość/szerokość/wysokość (mm) 3937/1829/1810  4321/1829/1816  4705/1829/1839  4705/1829/1823 4321/1829/1809
Rozstaw osi (mm) 2313  2697 3081 3081  2697 
Zwis przód/tył (mm) 915/709 915/709 915/709 915/709 915/709 
Średnica zawracania (m) 10,13  11,23 12,43 12,43  11,23 
Długość/szerokość/wysokość 
przedziału ładunkowego (mm) 1369/1460/1258 1753/1460/1258 2137/1460/1258 1337/1460/1255 953/1219/1255
Objętość maks. przedziału 
ładunkowego (m³) 2,4  3,1 3,8 2,4÷3,7 0,7÷3,0
Masa własna (kg) 1295  1295÷1340 1390÷1405 1446÷1464  1362÷1406 
Maks. ładowność (kg) 490 590÷775 795÷810 735÷755 525÷710 
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1785 1885÷2100 2200 2200 1885÷2100 
Masa przyczepy z/bez hamulców (kg) 1050/670  1050/660÷680 1050/710÷720 1050/740 1050/690

Ładownia w furgonie w wersji długiej to 3,1 m3. Plastikowa 
podłoga i zaczepy do mocowania ładunków na ścianach 
bocznych należą do wyposażenia dodatkowego. Trzeba za nie 
dopłacić odpowiednio 205 i 410 zł netto.

Półka nad przednią szybą 
ma ratować sytuację, jednak 
trudno taki schowek nazwać 
podręcznym.
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Na wyposażeniu seryjnym jest ABS, 

układ elektronicznego rozdziału siły ha-

mowania EBV, hydrauliczny asystent 

hamowania BAS i asystent ruszania na 

wzniesieniach AAS. 

Standardowo we wszystkich modelach 

jest montowany elektroniczny stabilizator 

toru jazdy Adaptive ESP, który uwzględnia 

stan załadowania samochodu. Łączy on 

funkcje układu zapobiegania blokowaniu 

kół przy hamowaniu ABS, układu elektro-

nicznego rozkładu siły hamowania EBV, 

układu przeciwdziałania poślizgowi kół 

przy hamowaniu silnikiem MSR, układu 

kontroli nad- i podsterowności VDC (Ve-

hicle Dynamic Control) oraz układu kon-

troli trakcji TCS (Traction Control System). 

Obejmuje ponadto układ zapobiegający po-

ślizgowi kół przy przyśpieszaniu.

Wszystkie wersje Citana są standardowo 

wyposażane w światła do jazdy dziennej 

oraz w dodatkowe pola asferyczne w obu 

bocznych lusterkach wstecznych. Do wy-

posażenia standardowego należy również 

układ uruchamiania świateł awaryjnych 

podczas nagłego hamowania.

Do 810 kg

Furgon jest proponowany w trzech dłu-

gościach 3,94 m (kompakt), 4,32 m (długi) 

i 4,71 m (ekstra długi). Długość ładowni 

wynosi odpowiednio 1,36, 1,75 i 2,13 m, 

przestrzeń ładunkowa to: 2,4, 3,1 i 3,8 m³, 

a ładowność: 490, 635 i 810 kg. Jak to się 

ma do konkurencji? Fiat Doblò oferuje 

maksymalną ładowność 1000 kg, a wersja 

długa z podwyższonym dachem pomieści 

5 m3. VW Caddy zabierze maksymalnie 

800 kg i 4,2 m3 ładunku, a spokrewnione 

Renault Kangoo to 800 kg i 4 m3.

Dostęp do ładowni jest z boku przez jedne 

lub dwoje drzwi przesuwnych oraz asyme-

tryczne drzwi tylne. Można również zamó-

wić Citana w wersji furgon kompakt i długi 

z unoszoną klapą tylną. Przestrzeń ładunko-

wą powiększa opcjonalna klapa dachowa do 

przewożenia długich przedmiotów.

Krawędź załadunku znajduje się 568 mm

nad jezdnią. Szerokość ładowni między 

Stabilnie

Podwozie Citana wykorzystuje z przodu 

kolumny McPhersona i dolne wahacze po-

przeczne ze stabilizatorem. Z tyłu zastoso-

wano zajmującą mało miejsca sztywną oś 

tylną ze sprężynami śrubowymi i stabili-

zatorem.

Elektrycznie wspomagany układ kie-

rowniczy z kolumną kierowniczą o regulo-

wanej wysokości pracuje bardzo precyzyj-

nie i z dużą czułością. Wspomaganie jest 

uzależnione od prędkości jazdy. Zapewnia 

łatwość kierowania autem przy manewro-

waniu i stabilne, spokojne prowadzenie go 

przy wysokich prędkościach.

Sprężyny, amortyzatory i stabilizatory 

są nowe. Skrócone sprężyny o wysokiej 

sztywności i amortyzatory o dużej sile 

tłumienia zapewniają dynamiczne właści-

wości jezdne. Stabilizatory na przedniej 

i tylnej osi redukują przechyły boczne na 

łukach.

Warianty długi i ekstra długi mają ha-

mulce tarczowe na wszystkich kołach, 

na przedniej osi z tarczami o średnicy 

280 mm. Citan kompakt jest wyposażony 

w hamulce tarczowe z przodu (średnica 

258 mm) i w hamulce bębnowe (9 cali) na 

osi tylnej.

dzy biegami są dostosowane do wariantu 

silnika i masy pojazdu. Sześciobiegowa 

skrzynia o większej rozpiętości zmniej-

sza zarówno zużycie paliwa, jak i poziom 

hałasu przy wyższych prędkościach. 

Ułatwieniem jest seryjnie montowany 

wskaźnik optymalnego momentu zmia-

ny biegu. Dzięki tej funkcji kierowca 

uczy się ekonomicznej jazdy.

Za niskim zużyciem paliwa stoi praca 

inżynierów Mercedes-Benz. Objęła ona, 

obok ekonomicznego układu przeniesie-

nia napędu, także seryjne wyposażenie 

w elektryczne wspomaganie układu kie-

rowniczego i regulowaną pompę oleju oraz 

zarządzanie akumulatorem i alternatorem. 

Zarządzanie alternatorem umożliwia od-

zyskiwanie energii kinetycznej podczas 

hamowania. Redukuje ono w ten sposób 

pobieraną z alternatora moc i tym samym 

zużycie paliwa. 

Projektując nadwozie wiele uwagi po-

święcono optymalizacji aerodynamiki. Nie 

pominięto również takich szczegółów, jak 

wycieraczki o płaskich piórach czy obu-

dowy zewnętrznych lusterek wstecznych. 

W zależności od wariantu, zastosowano 

również opony o zoptymalizowanym opo-

rze toczenia, które dodatkowo zmniejszają 

zużycie paliwa.

Dodatkowy otwór w dachu, dostęp-
ny na życzenie, umożliwia przewożenie 
długich przedmiotów np. drabiny.

Do sufitu może być też przymocowana 
zamykana dodatkowa półka. Rozwiązanie 
ciekawe, choć istnieje obawa, czy nie 
przeszkadza pasażerom podróżującym z tyłu?

Przed tylną kanapą w zagłębieniach 
w podłodze umieszczono schowki. 
Można tam umieścić przydatne, rzadko 
używane drobiazgi.
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Zestawienie silników

Model Citan 108 CDI Citan 109 CDI Citan 111 CDI Citan 112
Paliwo ON ON ON benzyna
Pojemność skokowa (cm³) 1461  1461  1461  1192
Maksymalna moc kW/KM/obr/min 55/75/4000   66/90/4000  81/110/4000 84/114/4500 
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) 180/1750÷2500  200/1750÷3000 240/1750÷2750  190/2000÷4000 
Prędkość maksymalna (km/h)* 147÷150 155÷160 b.d. b.d.
Zużycie paliwa  5,2/4,2/4,6 – wersja długa  b.d. b.d. 
wg NEFZ w cyklu  4,7/4,2/4,3 – wersja długa z Blue Efficiency 
miejskim/pozamiejskim/ 5,3/4,6/4,8 – wersja długa o podwyższonym dmc 
mieszanym (l/100km) 5,0/4,4/4,6 – wersja długa 
  o podwyższonym dmc z Blue Efficiency 
    5,4/4,7/5,0 – wersja ekstra długa
   5,2/4,5/4,7 – wersja ekstra długa

   z Blue Efficiency

*wg danych producenta, w zależności od wersji

nadkolami to 1219 mm – mieści się więc 

europaleta. Zależnie od wersji ładunek 

może być zabezpieczany za pomocą czte-

rech, sześciu lub ośmiu umocowanych 

w podłodze uchwytów o dopuszczal-

nym obciążeniu 500 daN. W zależności 

od wariantu drzwi i długości docho-

dzi do tego do czterech uchwytów do 

mocowania ładunku na ścianach bocz-

nych. Na życzenie jest dostępna szyna 

na ścianie bocznej z dwoma ruchomymi 

uchwytami.

Jak w innych dostawczych pojazdach 

Mercedesa, z lewej strony kierownicy 

zamontowano wielofunkcyjną dźwignię 

– wszystko w jednym. Dla nieobytych 

z tą marką, może to wymagać przyzwy-

czajenia podczas uruchamiania wycie-

raczek. Drugi mankament to położenie 

tej dźwigienki – jest za nisko. Trzyma-

jąc kierownicę lewą ręką powinno się 

jednym ruchem palca włączyć kierun-

kowskaz – w tym przypadku trudno to 

zrobić. I trzeci – to przycisk do spryski-

brakuje wtedy szóstego biegu. Więc jeżeli 

ktoś planuje dłuższe trasy i nie nastawia się 

tylko na miejskie auto, powinien wybrać 

większy silnik z 6-biegową skrzynią.

Kombi na trasie 700-kilometrowej, przy 

średniej prędkości 62 km/h zużyło już 

5,7 l/100 km. Osobowa wersja Citana 

może zaskoczyć pomysłowością. Cieka-

wym rozwiązaniem jest regulowana wy-

sokość półki w bagażniku. Ciężkie a niskie 

przedmioty można położyć na podłodze, 

a umieszczając półkę tuż nad nimi zysku-

Wrażenia z jazd Mecedesem Citanem 
również na antenie TVN Turbo w programie „Na Osi”. 

Zapraszamy do oglądania.

Jest dobrze

Teorię warto jednak skonfrontować 

z praktyką. Do dyspozycji mieliśmy dwa 

warianty nadwoziowe: furgon i kombi, 

obydwa napędzane 90-konnym dieslem 

współpracującym z 5-biegową skrzynią bie-

gów. 800 kilometrów za kierownicą furgo-

nu pozwoliło dokładniej mu się przyjrzeć. 

W długiej trasie nie męczy. Fotele rzeczy-

wiście są wygodne i dobrze wyprofi lowane, 

dodatkowo funkcja podgrzewania siedziska 

w okresie jesienno-zimowym okazała się 

być miłym dodatkiem. Tablica przyrzą-

dów jest czytelna, spokojna bez zbędnych 

udziwnień. Kierownica poręczna. Układ 

kierowniczy działa bardzo lekko, ale bez 

przesady, czyli dostosowanie wspomagania 

do prędkości pojazdu sprawdza się.

wania szyby – naciskając go, napotyka 

się opór i czuje ocieranie plastiku – dro-

biazg a denerwujący.

Dobre wiadomości też są. Mimo że oby-

dwa pojazdy miały bardzo mały przebieg, 

nic nie wskazywało, że są na tzw. dotarciu. 

Skrzynia biegów chodziła miękko i precy-

zyjnie. I najważniejsze. Otóż rzeczywiście, 

wprawdzie na pusto, ale zgodnie ze wska-

zaniem komputera Citan w wersji furgon 

z pakietem BlueEffi  ciency na zróżnicowa-

nej trasie (korek, teren pofałdowany, trasa 

szybkiego ruchu, teren zabudowany) spalił 

średnio 4,3 l/100 km przy średniej pręd-

kości 54,3 km/h. Należy podkreślić, że nie 

lubi on jazdy powyżej 90 km/h. Najlepiej 

czuje się w zakresie 60-85 km/h. Powyżej 

120 km/h hałas w środku staje się dokucz-

liwy i apetyt na paliwo wzrasta. Ewidentnie 

jemy sporo miejsca na lekkie a duże pa-

kunki. Tylna kanapa składa się w propor-

cji 1/3:2/3, co pozawala przewozić długie 

przedmioty i jednocześnie dalej korzystać 

z miejsc do siedzenia. Po złożeniu oparć 

uzyskujemy płaską powierzchnię. Dzięki 

temu można lepiej wykorzystać powstałą 

przestrzeń ładunkową. 

Citan powstaje na tej samej linii monta-

żowej co Renault Kangoo, we francuskim 

Maubeuge. Jednak Daimler zapewnia, że 

każdy szczegół jest skrupulatnie spraw-

dzany przez jego pracowników. Najtań-

sza wersja Citana z 75-konnym silnikiem 

Diesla w wersji furgon kompakt – czyli 

najkrótszej kosztuje 51  320 zł netto. Na 

tle konkurencji wcale nie wygląda to naj-

gorzej. Za jego francuskiego brata trzeba 

zapłacić 51  200 zł netto. Większa różnica 

będzie prawdopodobnie w miarę wzrostu 

standardu wyposażenia. Za komfort trzeba 

dopłacić. 

Citan wszedł na rynek samochodów do-

stawczych dość gwałtownie i narobił sporo 

zamieszania. Wielu zastanawiało się, kto 

zapłaci więcej jedynie za gwiazdę na ma-

sce. Otóż nie tylko za nią, i wcale nie tak 

wiele. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. M. Kij, Daimler

Ruchoma półka przykrywa-
jąca bagażnik to praktyczny 
pomysł, który może się 
sprawdzić np. przy przewozie 
smakołyków. Nic się nie 
zgniecie i nie pokruszy.

Tylną kanapę można całkowicie 
złożyć, zyskując sporą powierzchnię 
ładunkową. Zimą, gdy trzeba 
przewieźć narty przyda się 
możliwość złożenia 1/3 – narty się 
zmieszczą i dwie osoby z tyłu też.

Pasażerowie tylnej 
kanapy nie mają już 
tak wygodnie jak ten, 
który siedzi obok 
kierowcy, ale i tak nie 
powinni narzekać.

www.truck-van.pl
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T rzy lata po pierwszej prezentacji powra-

 ca Solaris międzymiastowy. Ten czas, 

 w którym sprzedano 30 autobusów 

I generacji (z czego 2 w Polsce i 26 we Fran-

cji), producent wykorzystał na zebranie uwag 

z rynku i udoskonalenie konstrukcji. Najbar-

dziej widocznym efektem tych działań jest 

zdecydowana zmiana stylizacji nadwozia 

w kierunku przyjętym obecnie w designie 

autobusów międzymiastowych – w poprzed-

nim wydaniu InterUrbino był uważany za 

„zbyt miejski”. Pozostałe działania nazwane 

w Bolechowie „optymalizacją konstrukcji do 

produkcji seryjnej” skoncentrowano na ele-

mentach nie naruszających zasadniczej kon-

cepcji pojazdu. W ścianie przedniej zastoso-

wano jednolitą szybę przednią (eliminacja 

oddzielnej sekcji wyświetlacza) i trzyczęścio-

wy zderzak. We wnętrzu obniżono wysokość 

podestów siedzeń i nadkoli. Do oświetlenia 

części pasażerskiej, drzwi, lamp obrysowych, 

wszystkich świateł tylnych, lamp przeciwm-

głowych oraz zintegrowanych ze światłami 

pozycyjnymi świateł do jazdy dziennej wpro-

wadzono technologię LED.

Dubel

InterUrbino drugiej generacji jest auto-

busem dwuwariantowym. Do jedynej dotąd 

wersji 12-metrowej dołączono 12,8 m, która 

powstała na życzenie francuskiego odbiorcy 

autobusów szkolnych, gdzie każde miejsce sie-

dzące to dodatkowe dofi nansowanie. W kon-

sekwencji są dwa warianty liczby miejsc (55+1 

i 59+1) i dwie pojemności luków bagażowych 

(5,2 i 6,2). Wnętrze może być wykończone 

w wersji szkolnej lub o tzw. podwyższonym 

standardzie, zawierającym m.in. indywidu-

alne oświetlenie i wentylację dla poszczegól-

nych miejsc. Niezależnie od długości pojazdu 

proponowany jest układ drzwi 1-1 lub 1-2 

oraz zbiornik paliwa 250 lub 350 l.

W opcji przewidziano: retarder do skrzyni 

manualnej ZF i automatycznych, system ESC, 

klimatyzację, dwa typy układu centralnego 

smarowania, elektryczne szyberdachy i układ 

poziomujący ECAS II z prawostronnym przy-

klękiem do 70 mm. Zarówno ECAS II, jak 

i standardowy mechaniczny układ poziomu-

jący mają też funkcję podnoszenia do 60 mm.

Do silników Cummins ISB6.7 300 KM, 

Euro 5/EEV, skonfi gurowanych z manualną 

skrzynią biegów ZF 6S1010BO lub automa-

tem Allison Torqmatic oraz DAF PR 265 

360 KM, Euro 5/EEV z automatem ZF Ecoli-

fe 6AP 1700B lub na życzenie Voith DIWA5, 

które dostępne były w InterUrbino I w zesta-

wach ograniczonych do manualnej skrzyni 

biegów lub zautomatyzowanej ZF AS-Tronic 

doszła teraz trzecia propozycja – to tzw. po-

pularny (względem kosztów), ale efektywny 

zespół napędowy złożony z silnika FPT (Ive-

Restylizacja InterUrbino jednoznacznie 
separuje ten model od tak wyraźnych 
w I generacji pokrewieństw 
z linią Urbino.

Optymalizacja
Po kilkuletniej ofensywie spektakularnych premier Solaris dopełnia ofertę, 
rozwijając warianty wylansowanych dotąd projektów.

Moduły sterujące i kontrolne elektryki 
InterUrbino skoncentrowano w skrzynkach 
umieszczonych w komorach za 1 i 2 osią 
z prawej strony pojazdu – co ma zwiększyć 
bezpieczeństwo ich obsługi.

W kształcie nadkoli InterUrbino II 
powracają wyraźnie marzenia o Vacanzie, 
wyróżniając autobus specyficznym 
solarisowskim stylem.
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co) Tector N60 ENT 220 300KM, EEV i me-

chanicznej skrzyni biegów Eaton FSO 8406.

W ten sposób Solaris stara się maksymal-

nie rozszerzyć krąg odbiorców II generacji 

InterUrbino. Jeszcze w tym roku 20 tych au-

tobusów trafi  do Włoch, a kolejne 2 zaczną 

pracę w Polsce. Na 2013 r. przygotowywane 

są dostawy do Niemiec i Francji.

Wydłużanie na życzenie

Jak widać „optymalizacja konstrukcji” jest 

w Bolechowie syntezą przesłanek technicz-

nych i marketingowych. Właśnie na życzenie 

odbiorcy ze Szwecji wydłużono przegubo-

wego Urbino o 0,75 m. Fabryka zapewnia, 

że szkielet w takiej wersji zachowuje reżimy 

wytrzymałościowe, a nieunikniony przyrost 

masy można uznać za pomijalny dla para-

metrów eksploatacyjnych. 360-konny silnik 

DAF-a ma wystarczający zapas mocy, zuży-

cie paliwa liczone wg opracowanego przez 

UITP cyklu SORT II (cykl średni miejski) nie 

powinno wzrosnąć powyżej litra na 100 km. 

Pomiary średnicy zawracania wydłużonego 

przegubowca dały wynik o 0,8 m większy od 

wersji bazowej.

Analogicznie powstało Urbino 12,9 m 

– tym razem na życzenie przewoźnika 

z Finlandii – z napędem hybrydowym rów-

noległym. Średnica zawracania wydłużonej 

solówki wynosi jednak 23,4 m, czyli tylko 

o 0,4 m mniej niż w Urbino 18,75 i o 2 m 

więcej niż w klasycznej „12-tce”. Również 

w odpowiedzi na oczekiwania nabywców 

z drugiego pod względem wielkości sprze-

daży rynku niemieckiego Solaris poszerzył 

typoszereg Urbino o model z leżącym silni-

kiem (MAN D20). Taka koncepcja autobu-

sów niskopodłogowych, którą pamiętamy 

z pierwszych montowanych w Polsce przez 

państwa Olszewskich Neoplanów, teraz 

w układzie drzwi 1-2 jest w Niemczech po-

pularna w komunikacji międzymiastowej 

– stąd nazwa modelu U (Überländer).

150 km zasięgu

Ładowanie baterii to wiodący temat 

w „optymalizacji konstrukcji” elektrobusu. 

Premierowy egzemplarz electrica sprzed 

roku miał ładowarkę zabudowaną na da-

chu i mógł być ładowany bezpośrednio 

z dostępnego gniazda 380 V. Trudny kom-

promis pomiędzy mocą ładowarki (32 kW), 

a masą pojazdu skutkował czasem ładowa-

nia rzędu 4 godzin. W komunikacji miej-

skiej to długo. Dlatego w kolejnych egzem-

plarzach elektrobusu konstruktorzy Solarisa 

zdecydowali się na zastosowanie ładowarki 

zewnętrznej o mocy 100 kW, co skróciło 

czas ładowania do 2 godz. Docelowo łado-

warki do electriców mają mieć moc 200 kW, 

co pozwoli ująć z czasu ładowania jeszcze 

1 godzinę. Jednocześnie przewidywane są 

inne sposoby ładowania baterii: indukcyjne 

z instalacji zamontowanej w nawierzchni, 

przez pantograf (obie w trybie stacjonar-

nym), czy tzw. szybki (10 min.) poprzez 

prozaiczną wymianę ogniw na naładowane. 

Ładowaniem indukcyjnym jest np. zaintere-

sowany przyszłoroczny odbiorca electriców 

w Brunszwiku.

Kolejnym problemem w konstrukcji 

elektrobusów jest ich zasięg. W pierwszym 

obliczony był na 100 km. Drugi, testowany 

w regularnym ruchu podczas Euro 2012 

w Poznaniu oraz na liniach komunikacyj-

nych w Warszawie i Brunszwiku wykazał 

się zasięgiem 126 km. W nim jednak zasi-

lanie klimatyzacji oparto na dodatkowym 

zestawie baterii o pojemności 36 kWh, któ-

re mogą też służyć do awaryjnego zasilania 

silnika trakcyjnego. Obecnie prezentowane 

pojazdy – kolejny 8,9 LE i 12 LF mają zasto-

sowane elektryczne silniki w wałach drzwi 

– to dalsza oszczędność energii poprzez 

ostateczną eliminację pneumatyki ze stero-

wania drzwiami i redukcję kolejnych kilo-

gramów. Ostatecznie więc udało się uzyskać 

zasięg 150 km.

Odchudzanie

W zakresie redukcji masy – trzecim wę-

złowym zagadnieniu przy budowie elektro-

busów, konstruktorzy utrzymali zaprezento-

wane w premierowym pojeździe rozwiązania 

w postaci lekkiego materiału podłogi, cień-

szych szyb, lżejszych siedzeń czy alumi-

niowych tarcz kół jezdnych. Zrezygnowali 

jednak ze stosowania paneli z włókien wę-

glowych w poszyciu bocznym pojazdu – ich 

koszt, w tym także napraw powypadkowych, 

przekracza koszty użycia felg z aluminium 

– z tegoż materiału jest więc teraz i poszycie. 

Niezmiennie źródłem zbędnych kilogra-

mów pozostają natomiast baterie – w Urbi-

no 8,9 dwie baterie trakcyjne o pojemności 

120 kWh ważą 1400 kg, w Urbino 12 przy 

pojemności 210 kWh to już 2000 kg. Daje to 

odpowiednio ok. 700 i 1000 kg nadwagi wo-

bec spalinowych braci.

W „dwunastce” baterie litowe o innej bu-

dowie cel nie wymagają już chłodzenia cie-

czą. Całkowicie niska podłoga w tej wersji 

spowodowała, iż fragment przestrzeni pasa-

żerskiej z tyłu pojazdu trzeba było poświęcić 

na zabudowę ogniw klimatyzacji. Komorę 

silnika wypełniły baterie trakcyjne, a sam 

silnik elektryczny umieszczono sposobem 

wypraktykowanym w Trollino przed tylną 

osią po lewej stronie. W mniejszym Urbi-

no 8,9 jako niskowejściowym oba zespoły 

zmieściły się w komorze silnika. Źródło na-

pędu obu elektrobusów pochodzi od stałego 

kooperanta Solarisa fi rmy Vossloh Kiepe. 

Czteropolowe silniki asynchroniczne o mo-

mencie obrotowym 1400 Nm legitymują się 

mocą 120 kW w krótszej i 160 kW w dłuższej 

wersji electrica.

Solaris wsłuchuje się w rynek i wyciąga 

wnioski. Elastyczność to podstawa, jeżeli 

chce się odnosić sukces. Producent z Bole-

chowa jest więc na niego skazany. ▐

Jan Getter, Katarzyna Dziewicka
Fot. J. Getter

Ekran dotykowy na tablicy 
przyrządów jest w elektrobusie 
standardem. Wskaźnik stanu 
naładowania baterii i prze-
widywanego zasięgu pojazdu 
to jego kluczowy element.

Prędkość elektrobusów Solarisa ze względów „energetycznych” 
ograniczono do 50 km/h. Oszczędne dawkowanie momentu 
obrotowego przez sterownik po wciśnięciu pedału 
przyspieszenia oraz skalibrowanie czujnika EBS na maksymalnie 
długie wykorzystanie retardera i pracę rekuperacji przy 
hamowaniu czynią jazdę electricem wyjątkowo płynną.

Konstrukcja obszaru 
drugich drzwi Inter-
Urbino uwzględnia 
opcję montażu windy 
do wciągania wózków 
inwalidzkich.

W II generacji InterUrbino 
Solaris podtrzymał kon-
cepcję obszernych półek 
podsufitowych z przezro-
czystego szkła zintegro-
wanych z poręczami.

1/2013 41TruckTruckVanVan&

www.truck-van.pl AUTOBUSYAUTOBUSYPrezentacjaPrezentacja



Pojazdy zostały wyprodukowane 

w zakładzie w Hosdere w Turcji. 

Zgodnie z umową wszystkie powin-

ny być dostarczone MZA najpóźniej do 

20 grudnia minionego roku. Autobusy są 

wyposażone w silniki spełniające normę 

emisji spalin EEV. Zakupione Citaro mają 

całkowicie wydzieloną kabinę kierowcy 

z oddzielnym wejściem przez pierwsze 

skrzydło drzwi i oddzielnym przejściem 

do przedziału pasażerskiego. W pojaz-

dach zamontowana jest klimatyzacja 

w wersji śródziemnomorskiej. Posiadają 

najnowocześniejszy system informacji 

pasażerskiej w postaci adaptacyjnych 

w zależności od oświetlenia tablic infor-

macyjnych. Autobusy są dostosowane do 

uruchomienia bezprzewodowego inter-

netu Wi-Fi.

To wielki powrót marki Mercedes-Benz 

do stołecznej komunikacji. „Kontrakt ten 

bardzo nas cieszy, ponieważ dostawa au-

tobusów spod znaku gwiazdy była naszym 

celem strategicznym, który właśnie zosta-

je po raz pierwszy osiągnięty” – powie-

dział Laszlo Rakasz, dyrektor ds. strategii 

w EvoBus Polska.

W Polsce autobusy tego typu są już do-

brze znane. MB Conecto G można spotkać 

na ulicach Gdańska, Łodzi, Bydgoszczy, 

Lublina czy Zielonej Góry. ▐

Fot. K. Dziewicka

Zamawiającym jest Śląskie Konsorcjum Au-
tobusowe, które wygrało przetarg na 10-letnie 
świadczenie usług przewozowych w mieście. 
Konsorcjum zamówiło modele: Alpino 8,9 
LE, Urbino 12 oraz przegubowe Urbino 18. 
Wszystkie pojazdy mają być dostarczone do 
połowy marca 2013 r. 

„Decyzję o zakupie tych autobusów pod-
jęliśmy jednogłośnie w ramach uczestników 
naszego Śląskiego Konsorcjum Autobusowe-
go, skupiającego sześć firm prywatnych dzia-
łających na obszarze województwa śląskiego. 
Liczymy na bardzo dobrą współpracę z firmą 
Solaris” – powiedział Benedykt Nowak, lider 
Konsorcjum.

„Bardzo cieszymy się, że Śląskie Kon-
sorcjum Autobusowe wybrało naszą ofertę. 
Dołożymy wszelkich starań, aby zarówno 
przewoźnik, jak i mieszkańcy Wałbrzycha byli 
zadowoleni z zakupu autobusów miejskich 
naszej produkcji” – powiedziała Małgorzata 
Olszewska, członek zarządu firmy Solaris ds. 
sprzedaży i marketingu. 

Nowoczesne, niskopodłogowe Solarisy 
są dobrze znane mieszkańcom Wałbrzycha. 
W połowie bieżącego roku dzięki dofinanso-
waniu z Funduszy Unijnych miasto zakupiło 
17 sztuk Urbino 12 oraz 3 Urbino 18. ▐

Fot. M. Popiołek

  Wałbrzych stawia 
na Solarisy

Już wkrótce na ulicach Wałbrzy-
cha pojawią się kolejne autobu-
sy marki Solaris. Zgodnie z podpi-
sanym w grudniu kontraktem, 
łącznie ma ich być ponad 30.

W łb

dopisaæ 
firmê!

Powrót po latach
W listopadzie 2012 r. odbyło się symboliczne przekazanie 
pierwszych z 60 zamówionych sztuk przegubowych autobusów 
miejskich Mercedes-Benz Citaro Conecto G.

Jacek Wojciechowicz, zastępca Prezydenta Warszawy, odbiera symboliczny klucz 
do warszawskiego Citaro z rąk Laszlo Rakasza, dyrektora ds. strategii w EvoBus Polska.
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