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Stopklatka
160 fotoradarów, nowe lotne brygady i surowsze kary dla kierowców. To propozycje rządu 

w ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach. Idea poniekąd słuszna. Bo jeździmy 

za szybko, zbyt nonszalancko, coraz lepszymi autami, które niskiej prędkości nie lubią. 

Aczkolwiek budzą się pewne wątpliwości…

Czy na pewno to prędkość jest najgroźniejsza? I czy fotoradar jest w stanie ją zmniejszyć? 

Obawiam się, że od prędkości gorsza jest głupota, która na prędkość też wpływa… 

A w tym wypadku niestety niewiele można zrobić. Biorąc pod uwagę, że Polak potrafi  

– fotoradary nam niestraszne. Dziś wiadomo, gdzie stoją, więc będzie wiadomo również, 

gdzie staną nowe. Lotne patrole dziś jeżdżą i ci co chcą, wiedzą gdzie. I będzie jak zwykle, 

czyli ten kto jeździ bezpiecznie i nie cwaniakuje, da się złapać, gdy się trochę zapomni, 

a prawdziwy pirat drogowy, sprytnie ominie zapory, bo „dobrze” przygotuje się do drogi. 

Jest takie mądre powiedzenie: „Zacznij zmieniać świat od siebie”. Najsmutniejsze jest to, że Ci 

co chcą nas chronić przed nami samymi, nie chronią nas przed sobą. Zanim zacznie się ludzi 

straszyć większymi karami, gęsto rozmieszczonymi radarami i wzmożonymi kontrolami, 

może należałoby przemierzyć 

Polskę wzdłuż i wszerz, 

sprawdzić, jakie znaki stoją. 

Urealnić te, które nie są 

adekwatne do sytuacji, 

posprzątać te co ograniczają 

prędkość do 30 km/h, 

bo 2 lata temu drogę 

remontowano, pozaklejać 

dziury, powygładzać 

wyboje. Jak się wszystko 

uporządkuje, wtedy można 

zacząć wymagać. 

Jeżeli ma być u nas 

normalnie, trzeba zacząć 

od normalizacji otaczającej 

nas rzeczywistości. 

To trochę więcej niż 

160 skrzynek ustawionych na drodze. Trzeba zacząć poważnie traktować sowich obywateli, 

jeżeli chce się coś z nimi zbudować.

Słuchając wypowiedzi przedstawicieli rządu na temat celów ich działania, można dać 

się uwieść. Za dużo ludzi ginie – trzeba coś z tym zrobić! „Byłbym najszczęśliwszym 

człowiekiem na Ziemi, gdyby z tytułu fotoradarów do budżetu państwa nie wpłynęła ani 

jedna złotówka” – mówi premier. Czyżby? ▐
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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 lutteeggoo  –  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 niaa – 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)

Podczas wszystkich edycji Spotkań Transportowych 
będziesz miał okazję zapoznać się bliżej z najnowszym 
modelem ciągnika siodłowego DAF XF Euro 6.



W 
teorii wszystko jest 

piękne, ale jeszcze le-

piej, gdy teoria spraw-

dza się w praktyce. Dlatego 

sprawdzamy teorię Effi  cient 

Line w praktyce. W pełni ob-

ciążonym, 40-tonowym ze-

stawem ruszamy rankiem 

z Będzina i przez Czechy 

przedzieramy się do Austrii, 

kończąc pracowity dzień na 

jednym z parkingów przy ob-

wodnicy Wiednia. Jeden dzień 

pracy, 420 km dróg różnej 

kategorii, obfi tujących w pod-

jazdy, całkiem pokaźne góry, 

miasteczka, zakręty i spore na-

tężenie ruchu. Po drodze dwa 

postoje na opłacenie czeskich 

i austriackich dróg, no i regu-

laminowa, 45-minutowa pauza 

na małe co nieco.

W takich warunkach, na ta-

kiej trasie i z takim obciążeniem 

wynik poniżej 30 litrów na set-

kę wielu uznałoby za science-

fi ction. Bez Hitchcockowskiej 

dramaturgii zdradzimy więc od 

razu – tak postawiony cel, osią-

gnęliśmy, „urywając” jeszcze 

około litra. Uznajemy to za wy-

nik więcej niż satysfakcjonujący 

– zwłaszcza, że za kierownicą 

zestawu nie zasiadał zawodowy 

i obeznany z autem kierowca, 

a redaktor, pokonujący tę trasę 

po raz pierwszy i, co prawda 

wyszkolony przez ekspertów 

eco-drivingu, ale jednak na co 

dzień poruszający się lżejszymi 

pojazdami. Zawodowiec zasia-

dający w MAN-ie każdego dnia 

mógłby zatem przywieźć wynik 

jeszcze lepszy.

Układanka 
oszczędzania

Jak osiągać takie zużycie? 

Zacznijmy właśnie od tego, że 

koncepcja Effi  cient Line to nie 

tylko pojazd, ale również szko-

lenie kierowcy. Podczas naszej 

eskapady mieliśmy non-stop 

do dyspozycji instruktora na 

Stworzony do walki
Projekt MAN Efficient Line nie jest nowy, ale o oszczędnościach warto przypominać. 
Dlatego ponownie zasiadamy za kierownicą TGX Efficient Line, by pokonać jedną z typowych 
tras i sprawdzić, jak MAN radzi sobie w walce o oszczędności.

Pełne ospojlerowanie i wyeliminowanie wystających 
elementów, jak osłona przeciwsłoneczna czy pneumatyczne 
trąby dachowe, wydatnie przyczynia się do zmniejszenia 
oporów powietrza – a to one mają największy wpływ 
na zużycie paliwa długodystansowego zestawu. 

Naczepa też oszczędza paliwo. Idealnie, gdy ma boczne osłony, 
ale niemniej ważne jest też odpowiednie naciągnięcie opończy 
i ogumienie o niskich oporach toczenia.

www.truck-van.pl
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FleetXps na Androida - Mobilna flota klienta, start & go

Tak samo łatwa obsługa jak komputera pokładowego CarCube

Zintegrowanie podwykonawców poprzez:
 • Wprowadzenie takiego samego systemu zarządzania zleceniami
 • Szybsze zgłaszanie czasu oczekiwania/dostępności
 • Przysyłanie wiadomości tekstowych
 • Funkcje track & trace

Zadowolenie klienta zawsze na pierwszym miejscu 
 (wysoka jakość usług)
 • Skanowanie kodów kreskowych, raporty kierowców 
   (historia tras)
 • Cyfrowy podpis (potwierdzenie dostawy)
 • Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym
 • Integralność danych

Zatrudniasz podwykonawców? Regularnie czy od czasu do 
czasu? Wynajmujesz również pojazdy? Czy w każdej chwili 
potrzebujesz aktualnych informacji? Jeśli tak, wówczas 
aplikacja Fleetxps na Androida jest rozwiązaniem, którego 
szukasz. Dzięki niej możesz uwzględnić w procesie planowania 
zarówno własne pojazdy i kierowców, jak i podwykonawców.

Napisz do nas na adres sales_trimbletl_pl@trimble.com 
i zamów bezpłatną prezentację CarCube i  FleetXps.

www.trimbletl.com

prawym fotelu. W razie po-

trzeby mógł on nieco podpo-

wiedzieć – zwłaszcza w kwestii 

szybkiego i lepszego „wyczu-

cia” pojazdu i wykorzystania 

jego charakterystyki. Wyszko-

lenie kierowcy w ekonomicz-

nej i ofensywnej jeździe (oraz 

wyrobienie dobrych, stałych 

nawyków) to niewątpliwie 

klucz do sukcesu. 

Jednak w codziennej pracy 

równie ważny jest odpowied-

ni pojazd. Dla świadomego 

i wyszkolonego kierowcy bę-

dzie on doskonałym partne-

rem do oszczędzania. Dla tych 

bardziej „opornych” okaże się 

swoistym batem, który choć 

częściowo zredukuje paliwo-

żerne skłonności delikwenta. 

Taki właśnie ma być Effi  cient 

Line – dobry zarówno dla 

oszczędnych, jak i opornych.

Czemu zatem zawdzięcza-

my te oszczędności? Effi  cient 

Line wie lepiej niż „zwyczaj-

na” ciężarówka, jak walczyć 

z przeciwnikami na drodze. 

Nie, nie myślę tu o wyposaże-

niu go w specjalne uzbrojenie 

czy wojennej taktyce. Przeciw-

nikami ciężarówki są bowiem 

opory ruchu, których pokona-

nie wymaga energii pochodzą-

cej ze zużytego paliwa.

Pozbądź się oporów

W typowym ruchu daleko-

bieżnym, gdzie dominuje prze-

mieszczanie się z większymi 

prędkościami, przeciwnikiem 

numer jeden jest opór powie-

trza. Z tym Effi  cient Line po-

radził sobie na kilka sposobów. 

Najważniejszym jest ogranicz-

nik prędkości do 85 km/h (za-

miast standardowych 89). Po 

krótkim przypomnieniu pod-

staw fi zyki wiemy, że wraz ze 

wzrostem prędkości opór po-

wietrza rośnie „do kwadratu” 

– zatem każde zmniejszenie 

prędkości od razu odbija się na 

analogicznie większym ogra-

niczeniu oporów powietrza, 

a tym samym na zmniejszeniu 

zużycia paliwa.  

Oczywiście ten ogranicznik 

prędkości to najczęstszy argu-

ment na nie wśród kierowców, 

zwłaszcza tych, którzy zawsze 

chcą być pierwsi, szybsi, albo 

nie lubią być wyprzedzani. 

Ale patrząc na sprawę cało-

ściowo, warto od razu posta-

wić sobie pytanie: czy takim 

kierowcom chcemy powie-

rzać swój pojazd, kosztujący 

kilkadziesiąt tysięcy euro, 

wraz z ładunkiem wartym 

nierzadko kilkukrotnie wię-

cej? Na to pytanie każdy musi 

odpowiedzieć sobie sam. 

W Effi  cient Line zmniej-

szono opory powietrza nie 

tylko ograniczaniem pręd-

kości, ale i poprzez pozbycie 

się zbędnych (z punktu wi-

dzenia ekonomii) gadżetów: 

osłon przeciwsłonecznych 

(zastąpionych przyciem-

nianym pasem na szybie), 

pneumatycznych trąbek czy 

widowiskowych belek z do-

datkowym oświetleniem itp. 

Istotne znaczenie ma też pa-

kiet ospojlerowania. Osłony 

międzyosiowe, defl ektory za 

kabiną, owiewka dachowa 

– a w przypadku naszego zesta-

wu również osłony naczepowe 

i dobrze naciągnięta kurtyna. 

Te detale zwłaszcza w ruchu 

autostradowym i przy wyż-

szych prędkościach nabierają 

znaczenia i pozwalają uszczk-

nąć kolejne porcje paliwa. 

Drugim przeciwnikiem 

w naszym pojedynku jest 

ogólny opór toczenia, na któ-

ry składa się kilka czynników. 

Jedną ze składowych równa-

nia jest masa pojazdu. War-

to zatem odchudzić pojazd, 

stąd na wyposażeniu Effi  cient 

Line znalazły się np. lżejsze 

elementy zawieszenia, felgi 

wykonane z lekkich stopów, 

aluminiowe zbiorniki powie-

trza i paliwa. Olbrzymie zna-

czenie na redukcję oporu to-

czenia ma dobór właściwego 

ogumienia i jego odpowied-

nia eksploatacja. Oszczędny 

MAN przemieszcza się, wy-

korzystując energooszczędne 

opony Michelin, monitoro-

wane przez układ alarmujący 

o spadku ciśnienia powietrza. 

Utrzymanie właściwego ci-

śnienia nie tylko zmniejsza 

zużycie paliwa, ale pozytyw-

nie wpływa na zużycie samych 

2/2013
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oświetlenie dzienne. Ich zasto-

sowanie oznacza zmniejsze-

nie zapotrzebowania na moc 

z 300 do około 40 wat – a gdy-

by tak zastosować lampy LED, 

to oszczędność byłaby jeszcze 

większa. Także nowa sprężar-

ka powietrza zmniejsza obcią-

żenie silnika, bowiem działa 

tylko wtedy, gdy jej praca jest 

faktycznie potrzebna. Gdy po-

wietrza w układzie jest dość, 

sprężarka rozłącza się i nie ge-

neruje zbędnych oporów. 

Optymalne zestawienie 

Jak w tej walce z oporami od-

najdzie się kierowca, pokonu-

jąc typową trasę z mieszanymi 

warunkami drogowymi, jakie 

napotykamy pomiędzy aglo-

meracją śląską a stolicą Austrii? 

Na takiej trasie 440-konna jed-

nostka napędowa, potrafi ąca 

wykrzesać 2100 Nm momentu 

obrotowego z powodzeniem 

radzi sobie z 40-tonowym ze-

stawem. Niskie przełożenie 

mostu oraz ogranicznik pręd-

kości do 85 km/h sprawiają, 

że podróżując z maksymalną 

prędkością na najwyższym, 

12. biegu utrzymujemy obroty 

w dolnym obszarze zakresu 

ekonomicznego. 

Na dłuższych odcinkach 

warto możliwie często uży-

wać tempomatu – wówczas 

zachowamy większą płynność 

jazdy i ograniczymy zużycie 

paliwa. Z tego urządzenia re-

zygnujemy praktycznie tylko 

w sytuacjach bardzo dużego 

natężenia ruchu, na wzniesie-

niach (by niepotrzebnie nie 

przeciążać silnika i nie rozpę-

dzać pojazdu) oraz wszędzie 

tam, gdzie kierowca chce wy-

korzystać dynamikę zestawu. 

Nic bowiem nie oszczędza pa-

liwa tak skutecznie, jak jazda 

bez gazu i swobodne toczenie 

się siłą rozpędu. Oczywiście 

w normalnej eksploatacji waż-

ne jest właściwe wyczucie dy-

namiki pojazdu i praktyczne 

poznanie parametrów pracy 

jego silnika, by przemiesz-

czać się dynamicznie i płynnie 

– ale dla chcącego, nic trud-

nego – zwłaszcza po krótkim 

szkoleniu. 

Zautomatyzowana skrzynia 

biegów to jeden z kluczowych 

elementów układanki Effi  cient

Line. Nieodpowiedni dobór 

przełożeń mógłby szybko zni-

weczyć myśli o oszczędzaniu. 

W TGX-ie nie ma z tym pro-

blemu, bowiem automat bez 

przeszkód odczytuje intencję 

kierowcy i właściwie dobiera 

przełożenia do zastanej sytu-

acji. Na wymagającej trasie 

jednak warto czasem nieco 

mu pomóc i przełączyć tryb 

pracy na manualny. Pojazd nie 

zna bowiem topografi i trasy 

i czasem może niepotrzebnie 

zredukować nawet o dwa biegi 

(np. przed końcówką wzniesie-

nia) lub przeciwnie, zbyt szyb-

ko wrzucić wyższy bieg przy 

rozpędzaniu tuż przed począt-

kiem wzniesienia. Przy przej-

ściu na manual trzeba jednak 

pamiętać, by później znów 

przełączyć skrzynię w tryb au-

tomatyczny, bowiem sama tego 

nie zrobi – prędzej zrzuci na 

luz, by nie zdławić silnika. Na 

szczęście z trybu ręcznego nie 

trzeba korzystać zbyt często, 

bowiem szosowe oprogramo-

wanie skrzyni TipMatic Profi  

radzi sobie całkiem dobrze 

z rozpoznawaniem sytuacji 

i doborem przełożeń, a sama 

zmiana przełożeń następuje 

szybko i płynnie. 

Koncepcja pojazdu Effi  cient 

Line z pewnością się sprawdza. 

Potwierdza to rynek – w ciągu 

pierwszych dwóch lat sprze-

dano 10 tys. egzemplarzy tego 

modelu w różnych konfi gura-

cjach. Paliwooszczędna specy-

fi kacja Effi  cient Line trafi ła też 

do ciągników segmentu TGS 

(np. do zastosowania z cyster-

nami czy silosami) oraz do 

autokarów MAN Lion’s Coach. 

Już wkrótce na drogach poja-

wi się odnowiona linia TGX 

z silnikami Euro 6. Również 

ta generacja oferowana będzie 

w specyfi kacji Effi  cient Line. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec

MAN TGX 18.440 4×2 Efficient Line 

Kabina ....................................................................................... XLX
Dmc (t)  ........................................................................................ 18
Dmc zestawu (t)  .......................................................................... 40
Silnik ..................................................................D2066LF40 Euro5, 
Układ ..............................................................rzędowy 6-cylindrowy
Pojemność .............................................................................. 10,5 l
Moc (KM/kW/obr/min) ................................................ 440/324/1900
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) .......................... 2100/1000÷1400
Skrzynia biegów.................... zautomatyzowana ZF 12 AS 2131TD
Liczba biegów .............................................................................. 12
Przełożenie osi tylnej ............................................................. 2,85:1
Zawieszenie przednie ..........................................paraboliczne 7,5 t
Zawieszenie tylne ....................................................powietrzne 13 t
Układ hamulcowy.................. hamulce tarczowe, MAN BrakeMatic, 
  ....................................................................hamulec wydechowy, 
  ....................................................................zwalniacz ZF Intarder
Ogumienie .........................................Michelin Energy Savergreen: 
  ..........................przód – XF 315/70 R225, tył – XD 315/70 R22,5
Zbiornik paliwa (l)..............................................................  660+250
Zbiornik AdBlue (l) ....................................................................... 75
Przeglądy .......................................................maks. co 120 000 km
Gwarancja ............................................. 12 miesięcy na cały pojazd 
  ................................................. i 36 miesięcy na układ napędowy

opon i niweluje ryzyko awarii 

ogumienia – zatem osiągamy 

wielokrotny zysk.

Trzeci przeciwnik to opory 

wewnętrzne układu napędo-

wego. Włączając w samocho-

dzie światła czy radio, często 

zapominamy, skąd się bierze 

zasilający je prąd. Energia elek-

tryczna pochodzi z alternatora, 

którego praca również obciąża 

silnik i zwiększa zużycie. Tu 

też fi zyka jest nieubłagana. Im 

więcej prądu potrzeba, tym 

większe będzie zużycie paliwa, 

dlatego Effi  cient Line otrzy-

muje w standardzie bardziej 

wydajny alternator ze zmniej-

szonymi oporami oraz np. 

Wnętrze TGX Efficient Line nie odbiega od dobrze już znanego TGX-a. Stylizacja liczy już kilka lat 
i jest nad wyraz stonowana. Zachowuje przez to wysokie walory funkcjonalne, choć np. skupienie 
przełączników na centralnym panelu wymaga przyzwyczajenia. Fotel z podłokietnikami po obu stronach 
i szerokim zakresem regulacji zapewnia odpowiednie warunki pracy.

Deska wskaźników jest 
prosta, a przez to czytelna 

– ale na tle konkurentów 
nieco przestarzała. Do 

jeszcze oszczędniejszej 
jazdy przydałby się stały 
wskaźnik pracy turbiny.
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Więcej o wrażeniach z jazd 
MAN-em TGX Efficient Line w programie 

„Na Osi” na antenie TVN Turbo. 
Zapraszamy do oglądania.



technologia 
SCR

pompowtryskiwacze 
PDE

prosta 
budowa

niskie zu ycie 
paliwa

wyd u one okresy 
mi dzyprzegl dowe

W adys aw Jermanowski 
w a ciciel  rm Francepol i Cytropol

Silnik z SCR jest bezawaryjny i bardzo oszcz dny. 
Na równej drodze przy normalnej je dzie ci arówka 
potra   zej  ze spalaniem do 22 - 23 l/100 km! Ten silnik 
to sprawdzona konstrukcja. Jest bardzo cichy i ma wysoki 
moment obrotowy. Sprawia, e du o atwiej si  jedzie, 
szczególnie w Polsce, gdy trzeba wyprzedza . Bardzo 
dobrze wspó pracuje z nim skrzynia Opticruise.

45% kosztów  rmy transportowej to paliwo 
i tylko tu jest miejsce na oszcz dno ci. 
Najnowsza Scania R440 z uk adem SCR 
zesz a na trasie do Sarajewa poni ej 25 litrów.

Nowe silniki Scania.
Tradycyjnie oszcz dne!

Nowy silnik z SCR jest sprawniejszy, 
dynamiczniejszy, zu ywa odpowiednio ma o paliwa 
w ka dych warunkach. Powrót do uk adu zasilania 
z pompowtryskiwaczami sprawdzi  si . Okaza  si  
strza em w dziesi tk . Silnik pracuje agodnie, cichutko. 
Próbujemy pobi   rmowy „rekord wiata” w zu yciu 
paliwa. Ci arówk  z SCR atwiej osi gn  dobry wynik.

dobrze wspó pracuje z nim skrzynia Opticruise.

Maciej Olejnik 

w a ciciel PHU OlejnikMaciej O j

ww aa cicicicielel PPHUHU OOlelejnjnikik

Marek Jakubowski 

w a ciciel  rmy Mark-Trans-Sped



D la konstruktorów pojazdy, które 

nie tylko jeżdżą, ale są również 

unoszone i przenoszone, to wyż-

sza szkoła jazdy. Nie każdy producent 

podejmuje się ich wykonywania. Nie 

jest to tylko wynik pewnej komplikacji 

w konstrukcji. Zarówno nadwozia wy-

mienne, jak naczepy przystosowane do 

podróżowania koleją nie cieszą się takim 

wzięciem, jak znacznie popularniejsze 

i prostsze naczepy kurtynowe. Ponad-

to w zależności od rodzaju transportu 

kombinowanego wymagania odnośnie 

pojazdów są odmienne. Przypomnę, że 

w najpopularniejszym jego typie, drogo-

wo-kolejowym przewozi się: 

 kontenery lub nadwozia wymienne, 

 naczepy w wagonach kieszeniowych, 

 zestawy samochodowe na wagonach ni-

skopodłogowych, oraz

 formuje się skład pociągu z naczep przy-

stosowanych do umocowania na przy-

gotowanych do tego wózkach wagono-

wych. Ten typ przewozu określany jest 

jako transport bimodalny. 

Pożądane są rozwiązania, które ułatwiają 

przeładunek oraz poprawią rentowność ta-

kiego transportu, umożliwiając przewóz jak 

największej ilości ładunku, przy ogranicze-

niu masy służących do tego pojazdów. 

Po torze, po szosie
Nowoczesny transport kombinowany jest silnym bodźcem do rozwoju konstrukcji pojazdów 
i nadwozi wymiennych. Jednak nie wszystkie pomysły przyjmują się od razu.

www.truck-van.pl
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Maksymalne pudełko

Obecnie trwają testy praktyczne nad-

wozia-kontenera TelliBox. Po raz pierwszy 

zostało zaprezentowane 19 marca 2011 r. 

w największym porcie rzecznym na świecie 

w Duisburgu, w Niemczech. Jest wynikiem 

prac prowadzonych w ramach projektu: 

„TelliBox – Intelligent MegaSwapBoxes for 

Advanced Intermodal Freight Transport 

(ang. TelliBox – Inteligentne mega-nadwo-

zia wymienne dla zaawansowanego, inter-

modalnego transportu ładunków). Projekt 

przygotowało konsorcjum fi rm i insty-

tucji, wśród których były między inny-

mi uniwersytety w Akwizgranie i Żylinie 

oraz fi rmy z Holandii, Niemiec, Szwajcarii 

i Polski. Nasz kraj reprezentowały Wesob 

Sp. z o. o. (jej niemiecki partner Wecon 

również był zaangażowany) i CTL Logi-

stics S.A. 

Ideą było zbudowanie nadwozia o we-

wnętrznej wysokości 3 m, długości 45 stóp, 

jak standardowy, duży kontener i objętości 

100 m3. Miało być wyposażone w unoszony 

dach i otwierane po bokach, a ponadto przy-

stosowane do transportu drogowego, kolejo-

wego i wodnego. Twórcy chcieli również, aby 

można je było przenosić, chwytając zarówno 

z góry, jak i od dołu oraz składować jedno na 

drugim. Ważnym wymogiem było dobre za-

bezpieczenie przed włamaniem. 

Gotowe nadwozie łączy zalety naczepy 

typu mega, kontenera i zabudowy wy-

miennej. Odznacza się wysoką użyteczno-

ścią. Wykonano je z tradycyjnych materia-

łów, głównie stali, choć brano pod uwagę 

również włókno węglowe. Jego zaletą jest 

wysoka wytrzymałość i niska masa, ale 

ze względu na koszt i skomplikowaną 

technologię produkcji trudno je stosować 

w zabudowie, która z założenia ma być 

użytkowana masowo, jak dziś kontenery. 

Ruch postępowy

TelliBox jest projektem przyszłościo-

wym. Znane i powszechnie stosowane 

nadwozia wymienne również tylko na po-

zór „stoją w miejscu”. Działając w ramach 

unormowanych wymiarów, inżynierowie 

koncentrują wysiłek na polepszaniu wła-

sności użytkowych nadwozi oraz mody-

fi kują je, aby mogły spełniać wymagania 

wyspecjalizowanych grup odbiorców. 

Spektakularnym przykładem są nad-

wozia o długości 13,6 m. Korzysta z nich 

chętnie przemysł motoryzacyjny. Rucho-

ma, obszerna zabudowa pozwala prze-

wozić ładunki lekkie, ale zajmujące dużo 

miejsca – jak spakowane części samocho-

dowe. Ponadto może służyć awaryjnie jako 

tymczasowy magazyn. 

W zależności od oczekiwań nabywcy, 

nadwozia wymienne mogą mieć formę 

„pudełka” o sztywnych ścianach, izoter-

my lub chłodni z zabudowanym we wnęce 

agregatem. Do typowych należą nadwozia 

z ładownią zasłoniętą plandeką lub kur-

tyną, wyposażone w burty bądź też nie. 

Na liście wyposażenia są unoszone dachy, 

wzmocnione i ruchome słupki boczne, 

a także systemy mocowania ładunku, 

podobnie jak w naczepach. Warto wspo-

mnieć, że wewnętrzna wysokość ładowni 

może dochodzić do 3 m. Nadwozia, które 

większość czasu spędzają na wagonach, 

rzadziej na ciężarówkach, mogą mieć sta-

lowe ściany wzmocnione przetłoczeniami 

jak kontenery, co uodparnia je na trudy 

tego rodzaju eksploatacji. 

Nadwozie może być elastycznie dosto-

sowane do wymagań użytkownika. Jed-

nak, gdy chodzi o odporność na przewóz 

różnymi środkami lokomocji, uwzględnia-

jąc również transport morski, szeregiem 

pozytywnych cech wyróżniają się kon-

tenery. Te znormalizowane pudła, które 

w najbardziej typowym wariancie można 

piętrzyć niemal w nieskończoność, są nato-

miast wyzwaniem dla ciężarówek i naczep. 

Choć tzw. „podkontenerówki” wydają się 

jedynie nieskomplikowaną ramą, również 

one muszą być do pewnego stopnia uni-

wersalne i podlegają modernizacji. 

Gra toczy się o wszechstronność, ro-

zumianą jako możliwość transportu 

kontenerów o zróżnicowanej długości, 

a jednocześnie przeciw przekraczaniu 

dopuszczalnych nacisków na osie. Dlate-

go producenci oferują naczepy o zmien-

nej długości, z wysuwanymi segmentami 

z przodu oraz z tyłu. Aby ułatwić obsłu-

gę, instalują systemy pneumatyczne, któ-

re umożliwiają regulację położenia seg-

mentów, a także bezpieczne rygle, które 

unieruchamiają je w zadanym położeniu. 

To zaawansowane rozwiązanie. Prostsze 

pozwala centralnie rozciągać lub skra-

cać naczepę z pomocą podczepionego do 
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pewien stopień dopasowania różnych 

środków transportu, ale nadal ścieżka 

„statek-kolej-ciężarówka” (w dowolnej 

kolejności) jest najeżona przeszkoda-

mi. Dotyczą one nawet sprawy z pozoru 

tak prostej, jak jednolite „opakowania”. 

Równowaga między ich wytrzymałością 

i masą własną jest niezłym, ale jednak 

kompromisem. Gdy dodamy do tego wła-

sności użytkowe, takie jak łatwość za- czy 

rozładunku, okaże się, że nie ma pojem-

ników idealnych, a są jedynie opakowania 

praktyczne w określonych warunkach. 

Póki co kontener najłatwiej adaptuje się 

do przewozów drogą wodną i lądową, 

ale najlepiej nadaje się dla statków i wa-

gonów. Dla ciężarówek stanowi znaczne 

obciążenie, zarówno gdy mówimy o jego 

masie, jak i potencjalnych szkodach wy-

nikających z niestaranności kierowcy czy 

ludzi zajmujących się przeładunkiem. 

Współpracujące lepiej z samochodem 

ciężarowym nadwozie wymienne jest 

z kolei nieco zbyt delikatne do transportu 

drogą żelazną lub wodną. I choć podróżu-

je obiema, one skracają jego żywot. 

Sprawność terminali przeładunko-

wych jest ograniczona. „Przesiadka” 

ładunku zajmuje czas, który jest dla od-

biorców towarów coraz cenniejszy. Jest 

to jedną z przyczyn, dla których połą-

czenie przewozów drogowych i kolejo-

wych w jedną nitkę przesyłu ładunków 

nie rozpowszechniło się na świecie. Ze 

względu na czas i koszty jest opłacalne 

jedynie przy odległościach co najmniej 

tak dużych, jak szerokość Polski z zacho-

du na wschód. Na krótszych dystansach 

może je uzasadniać jedynie ograniczona 

możliwość przejazdu przez dany teren, 

np. góry. Kolej, jako środek przerzutu 

odciąża wówczas drogi. Ruch ciężarówek 

jest mniejszy, na czym zyskuje lokal-

ne środowisko naturalne i jakość życia 

mieszkańców. Tym sposobem usiłują 

radzić sobie ze spalinami i tłokiem na 

drogach Szwajcaria i Austria. 

Nie warto porzucać marzeń o jednost-

kach transportowych, które z tym samym, 

niezachwianym spokojem zniosą podróż 

naczepą, pociągiem, samolotem czy stat-

kiem. Jednak wiele jest do zrobienia. Nie 

tylko w dziedzinie projektowania, ale rów-

nież, a może przede wszystkim, w techno-

logii materiałowej. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Wesob

niej ciągnika. Wyspecjalizowane warian-

ty naczep, wyposażone w „łabędzią szyję” 

umożliwiają transport kontenerów typu 

„high cube”, również największych, 45-sto-

powych. Naczepy mogą być wyposażone 

w unoszoną oś, pozwalającą zmniejszyć 

zużycie ogumienia, a także mechanizm wy-

wrotu dla kontenerów np. z sypkim ładun-

kiem, rozładowywanych przez tylną ścianę. 

Dalszy plan

W transporcie kombinowanym bój to-

czy się ciągle o to samo: uczynić praktykę 

tak prostą, jak teoria. Udało się osiągnąć 

Choć nadwozia wymienne oferowane są w szeregu odmian, 
ich zastosowanie nie jest tak wszechstronne jak kontenerów. Gorzej znoszą 
transport kolejowy i nie można ich spiętrzyć w ładowni statku.

Kontener jest uniwersalny, ale inaczej 
niż dla statku czy wagonu, dla ciężarówki 
jest ciężkim i trudnym ładunkiem.

W transporcie kombinowanym wciąż 
panuje różnorodność rozwiązań, 
która sprawia, że nie każdy pojazd 
nadaje się do każdego typu transportu. 
Ta naczepa właśnie przenoszona jest 
do wagonu z kieszenią, która pomieści 
jej osie. Naczepa ma składaną belkę 
przeciwnajazdową i jest odpowiednio 
wzmocniona, aby można było 
ją przenosić.

TelliBox łączy zalety kontenera i nadwozia 
wymiennego. Może być chwytany i unoszony 
z góry i od dołu. Drzwi znajdują się z tyłu 
i po bokach. Wewnętrzna wysokość to 3 m, 
a objętość 100 m3. Ciągnik typu low-deck i naczepa 
z „łabędzią szyją” sprawiają, że zestaw jest zgodny 
z przepisami o dopuszczalnej wysokości. 
Ze względu na masę ładunku, konieczna okazała się 
trzyosiowa ciężarówka i trzyosiowa naczepa 
z podwójnym ogumieniem.

www.truck-van.pl
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Dostępnością i wygodą użytkowania 

wyróżnia się paliwo gazowe. Naj-

popularniejszy w naszym kraju jest 

propan-butan (LPG), jednak na tle innych 

paliw alternatywnych bardzo dobrze wy-

pada metan (CNG). Trudniej znaleźć sta-

cję, aby go zatankować, ale jego cena jest 

na atrakcyjnym poziomie. 

Samochody użytkowe są w czołówce, jeśli 

chodzi o nietypowe źródła napędu. Koszt ich 

eksploatacji jest niebagatelny, co zachęca do 

poszukiwania oszczędności. Jednocześnie 

w podwoziu czy nadwoziu jest dostatecz-

nie dużo miejsca na dodatkowe urządze-

nia, związane z nietradycyjnym sposobem 

wprawiania pojazdu w ruch. Do niedawna 

konstruktorzy eksperymentowali głównie 

z autobusami miejskimi. Teraz coraz śmielej 

przenoszą sprawdzone rozwiązania do cię-

żarówek, a nawet proponują nowe pomysły. 

Wystarczy zapalić

Ostatnio głośno jest o „dieslu na gaz”. 

Taką ciężarówkę produkuje seryjnie Volvo. 

To model FM Methane Diesel. Samochód 

jest dwupaliwowy. Olej napędowy two-

rzy „płynną świecę zapłonową”, od której 

w cylindrze zapala się gaz ziemny (metan). 

Po co taka komplikacja? Przede wszystkim, 

aby ograniczyć zużycie oleju napędowego. 

W zwykłych warunkach aż 75% spalanego 

paliwa stanowi gaz – tańszy i mniej szkodli-

wy dla środowiska od ON. Ponieważ Volvo 

jest dwupaliwowe, może kontynuować jaz-

dę wyłącznie na oleju, gdy gaz się wyczer-

pie. Jednak Szwedzi i na niedobór metanu 

znaleźli sposób. Ciężarówka ma zbiornik 

przystosowany do skroplonego gazu ziem-

nego (LNG). W jednostce objętości jest go 

więcej niż sprężonego gazu CNG. Zasięg na 

gazie znacznie się zwiększa. 

Jest to jednak rozwiązanie dość wyrafi no-

wane i drogie, choćby ze względu na cenę 

pozornego drobiazgu: „zbiornika-termosu” 

mieszczącego ciekły metan, który to gaz 

musi być przechowywany w temperaturze 

–161°C. Teraz jest pod ręką rozwiązanie 

prostsze, które można stosować również 

w pojazdach już eksploatowanych. 

Okazuje się, że powszechnie używany 

propan-butan nadaje się nie tylko do sil-

ników o zapłonie iskrowym, ale również 

tych o zapłonie samoczynnym. Podobnie 

jak w silniku Volvo, olej napędowy pełni 

rolę „świecy” do zapalania gazu. Lecz pro-

porcja obu gatunków paliw trafi ająca do cy-

lindra jest odwrotna niż w przypadku gazu 

ziemnego. W tym wypadku LPG stanowi 

20÷30% mieszanki. W praktyce bliżej dwu-

dziestu. Zastosowanie tego gazu pozwala 

obniżyć zużycie oleju napędowego, a tym 

samym koszty eksploatacji oraz przyczynia 

się do zwiększenia osiągów silnika. 

Odczyta i dopasuje się

Nowoczesną instalację do zasilania diesli 

gazem LPG proponuje fi rma Auto-Gaz-Cen-

trum. Jej rozwiązanie ECU Systemu Zenit 

Pro Diesel opiera się na podzespołach naj-

nowszej generacji, takich jak: reduktory fi r-

my Tomasetto i wtryskiwacze gazowe Hana. 

Centrala została zaprojektowana i wykonana 

przez zespół techników Auto-Gaz Centrum. 

Od najprostszychOd najprostszych
Nie wszystkie alternatywne źródła napędu przynoszą korzyści po latach i to głównie 
środowisku naturalnemu. Korzystanie z niektórych jest od razu przeliczalne na żywą gotówkę, 
która zostanie w kieszeni właściciela.

Niebieskie, ale podskórnie zielone. Od lewej: Volvo FM z „dieslem na gaz”, zasilane mieszanką metanu
 i oleju napędowego, Volvo FE Hybrid oraz Volvo FH z silnikiem przystosowanym do Bio-DME, czyli eteru dimetylowego 

– paliwa gazowego produkowanego m.in. z biomasy.
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Firma ma 16-letnie doświadczenie i dyspo-

nuje odpowiednim zapleczem technicznym 

oraz zespołem specjalistów. Stworzyli in-

stalację, którą można łatwo adaptować do 

współpracy z różnego typu silnikami Diesla. 

Wkrótce zakończy się faza testów i urządze-

nie trafi  do sprzedaży. 

Równie istotna, jak montaż instalacji, 

jest jej kalibracja. Czyli takie wyregulo-

wanie, aby proporcja gazu i oleju napę-

dowego, jaka dostaje się do cylindrów, 

była optymalna. Gra toczy się nie tylko 

o niskie zużycie paliwa, ale również prawi-

dłowe działanie silnika. 

Dla standardowej wersji systemu Zenit 

Pro Diesel przygotowane zostały praktycz-

ne i funkcjonalne narzędzia pozwalające na 

osiągnięcie oczekiwanych przez montaży-

stów oraz użytkowników efektów. Centrala 

ma funkcje umożliwiające zabezpieczenie 

silnika przed przekroczeniem bezpiecznych 

parametrów pracy, emulatory (programy 

sterowania współpracujące z oprogramo-

waniem silnika) ograniczające w sposób 

elastyczny ilość podawanego do silnika ole-

ju napędowego oraz możliwość korzystania 

z różnych sygnałów pracy silnika w celu 

określenia właściwej dawki gazu. 

Pierwsza z nich dopasowuje ilość gazu 

do chwilowych potrzeb silnika. Jest to 

szczególnie istotne w przypadku zastoso-

wania jedynie dwóch wtryskiwaczy gazu 

dla dużego silnika pracującego przy ni-

skich prędkościach obrotowych. Koniecz-

ne jest również ograniczenie prędkości 

obrotowej na paliwie gazowym oraz stała 

kontrola temperatury spalin. Jeśli są zbyt 

gorące mogą niekorzystnie wpływać na 

pracę turbosprężarki. Gdy czujnik wykryje 

przekroczenie wartości granicznej, silnik 

zostaje automatycznie przełączony na za-

silanie olejem, do czasu, gdy temperatura 

wróci do normy. 

Z kolei dwa niezależne emulatory po-

zwalają zmieniać charakterystykę kon-

kretnego czujnika w celu ograniczenia 

ilości podawanego ON. Emulatory prze-

znaczone są do czujników o liniowej 

charakterystyce, pozwalają na płynne 

i elastyczne zmiany ich wskazań. Dzięki 

temu ingerencja w dawkowanie bazowego 

paliwa (oleju napędowego) staje się prze-

widywalna i bardzo prosta do wykonania 

przez montażystę. Podczas kalibracji syste-

mu istnieje możliwość podglądu wartości 

zmienianych sygnałów oraz sprawdzenie 

skuteczności działania emulatora poprzez 

niezależne jego załączenie.  

Na mapach dawek gazu zapisane są cza-

sy otwarcia wtryskiwaczy gazowych. Wy-

stępuje kilka rodzajów map, które są opar-

te na wskazaniach położenia pedału gazu 

(TPS), liczbie obrotów na minutę (RPM) 

lub obciążeniu silnika (MAP). Dzięki 

temu montażysta zyskuje więcej możli-

wości w doborze odpowiedniego sposobu 

podawania gazu. Wszystkie wartości na 

mapie można dowolnie zmieniać. Możliwe 

jest korygowanie zakresu wartości sygna-

łu TPS lub RPM w danych przedziałach 

w celu indywidualnego dopasowania do 

pojazdu. 

Centrala Zenit Pro Diesel może współ-

pracować również z wtryskiwaczami dzia-

Instalacja gazowa ECU System Zenit Pro Diesel 
harmonijnie współpracuje z układem zasilania silnika 
wysokoprężnego i pozwala uzyskać oszczędność 
na zużyciu paliwa. Proporcję dawki LPG i oleju 
napędowego można starannie i łatwo dobrać.

Cały świat logistyki i transportu
scalony w jednym miejscu

Dołącz już dziś

Katalogis net

Kompleksowy katalog fi rm
 branży transportowej i logistycznej
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łającymi indywidualnie na potrzeby poje-

dynczych cylindrów. Może współpracować 

z ośmioma wtryskiwaczami i każdym 

z nich osobno sterować. 

Prawidłowo wyregulowana instalacja 

sprawia, że pojazd ma lepsze osiągi i niższe 

zużycie paliwa. Spalanie oleju napędowego 

w obecności gazu jest dokładniejsze. Po-

wstaje mniej zanieczyszczeń, które mogą 

gromadzić się w silniku lub ulatywać przez 

rurę wydechową. Z kolei wyższy moment 

obrotowy, odczuwalny głównie w niskim 

zakresie obrotów, powoduje, że kierow-

ca może łagodniej obchodzić się z peda-

łem gazu, co również przyczynia się do 

oszczędności. 

Właściwy wybór

Żyjemy w epoce, w której nie ma pro-

stych dróg. Poza tradycyjnymi sposobami 

napędu mamy elektryczno-spalinowe hy-

brydy, silniki na wodór czy pojazdy elek-

tryczne czerpiące energię z różnego typu 

akumulatorów lub ogniw paliwowych, 

najczęściej wodorowych. Na rynku są 

elektryczne autobusy i ciężarówki, a także 

samochody dostawcze. 

Większość z tych pomysłów ma jedną 

wadę: są drogie w zakupie, a oszczęd-

ności dla właściciela przynoszą w naj-

lepszym razie po kilku latach eksplo-

atacji. Tymczasem dwupaliwowy „diesel 

na gaz” zwraca się relatywnie szybko. 

Zwłaszcza w odmianie z instalacją LPG. 

Wówczas, przy intensywnej eksploata-

cji koszt urządzenia zostaje spłacony 

w ciągu kilku miesięcy. Potem są już czy-

ste oszczędności. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Auto-Gaz Centrum, Renault 

Trucks, Volvo

Ciągnik siodłowy Mercedes Econic zasilany sprężonym gazem ziemnym. 
Gaz jest obecnie najłatwiej dostępnym paliwem alternatywnym.

Elektryczne Renault Maxity. Ciche i niedrogie w eksploatacji. W sam raz do porannych dostaw. 
Jednak wad napędu elektrycznego, jakie ujawnił przeszło sto lat temu, wciąż nie daje się usunąć. 

Unia Europejska postanowiła przerwać błęd-
ne koło, które wyhamowuje upowszechnianie 
napędów alternatywnych w krajach człon-
kowskich. Powstał projekt, który w większości 
ma być finansowany przez przemysł. Jego 
głównym celem jest stworzenie infrastruktury, 
zapewniającej swobodę poruszania się pojaz-
dami elektrycznymi, gazowymi i napędzanymi 
wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Dodatkowo, aby zachęcić użytkowników 
pojazdów do inwestowania w niskoemisyjne 
pojazdy rozważa się wyznaczenie specjalnych 
miejsc parkingowych i pasów tylko dla nich. 

Liczba wymaganych stacji ładowania pojaz-
dów elektrycznych ma zależeć od planów pro-
dukcyjnych każdego kraju. Cele na rok 2020 
wynoszą: dla Wielkiej Brytanii – 1,55 mln, Nie-
miec – 1 mln i Francji – 2 mln aut elektrycz-
nych. W związku z tym, liczba stacji w Wielkiej 
Brytanii wzrośnie z obecnych 703 do 1,22 mln, 
z czego 10% będzie finansowana ze środków 
publicznych. W Niemczech oznacza to wzrost 
z 1937 do 1,5 mln, a we Francji z 1600 do 
970 tys. Ujednoliceniu mają też ulec wtyczki.

W przypadku samochodów napędzanych 
wodorowymi ogniwami paliwowymi maksy-
malna odległość pomiędzy stacjami ma wy-
nosić 300 km. Komisja chciałaby także, żeby 
do 2020 r. w 10% głównych portów morskich 
i śródlądowych powstały stacje LNG. W cią-
gu kilku tygodni Szwecja zamierza otworzyć 
pierwszą taką instalację. 

Sieć terminali LNG jest wymagana dla cię-
żarówek w 400-kilometrowych odstępach. 
Stacje CNG mają natomiast znajdować się co 
150 km. Wspólne standardy dla stacji tanko-
wania wodoru, CNG i LNG mają być opraco-
wane do grudnia 2015 r.

Na razie jednak największym argumentem 
rezygnacji z diesla jest szykowana kolejna pod-
wyżka opodatkowania ON. Komisja Europejska 
dopatrzyła się bowiem, że kraje stosują za niską 
stawkę. Mają być rozważone nowe propozycje 
podatkowe, które będą miały na celu promowa-
nie czystego paliwa i zmniejszenie przywilejów 
fiskalnych, dzięki którym cena oleju napędowe-
go utrzymuje się na niskim poziomie. ▐

Unia 
porządkuje

www.truck-van.plCODZIENNIECODZIENNIE
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Największe bariery w rozwoju pojaz-
dów CNG w Polsce to: brak infrastruk-
tury tankowania w miejscach wygodnie 
dostępnych w szerokich godzinach pracy 
odpowiadających zwłaszcza przedsię-
biorcom, niepewność co do funkcjonowa-
nia obecnych stacji, bariery administra-
cyjne, brak ulg i preferencji podatkowych 
dla ekologicznych rozwiązań CNG, nie-
wielka wiedza i obawy potencjalnych 
użytkowników przed stosowaniem gazu 
oraz mała aktywność największych pro-
ducentów pojazdów CNG. 

Niezauważalne jest wciąż wsparcie 
dla cichego i czystego transportu. Zamy-
kane są kolejne, ogólnodostępne stacje 
CNG zbudowane przez PGNiG, ponie-
waż okazały się nierentowne. Niestety, 
powstały na zasadach oderwanych od 
realnego rynku. Niektóre są zbyt duże, 
inne o za małym wydatku gazu w sto-
sunku do zapotrzebowania w danej lo-
kalizacji. Większość pracuje za krótko, 
w godzinach trudnych do zaakceptowania 
przez klientów. Ich budowa nie była sko-
relowana z dużymi zakupami pojazdów 
CNG np. przez lokalne przedsiębiorstwa 
komunikacji miejskiej, co pomogłoby im 
utrzymać się i ożywiło zainteresowanie 
gazem. 

Polskie przepisy wymagają inspekcji 
fabrycznie nowych butli pomimo dostar-
czenia z pojazdem wszelkich certyfika-
tów homologacji. Takie kuriozum nie wy-
stępuje nigdzie w Europie. W Polsce po 
10 latach zbiorniki muszą przejść stano-
wiskowe badanie wytrzymałościowe pod 
wysokim ciśnieniem, większym o 50% od 
roboczego. Wiąże się to z koniecznością 
ich demontażu i ponownego montażu. 
To wydatek i strata czasu. Jednorazowe 
elementy instalacji należy wymienić na 
nowe. W Unii Europejskiej butle stalowe 
mają wytrzymać 20 tys. cykli tankowań, 
co oznacza przy pewnych założeniach, że 
mogą pracować 20 lat bez takich badań. 

Specyficznie polski jest też wymóg 
tankowania pojazdów gazowych (LPG 

i CNG) przez osobę po szkoleniu TDT. 
To niepotrzebnie podnosi koszty funkcjo-
nowania stacji i ogranicza godziny funk-
cjonowania. 

Pożyteczny centralny program budowy 
stacji CNG, taki jak w Niemczech, u nas 
jest bardzo mało prawdopodobny. Polity-
ka centralna powinna wspierać budowę 
nitek gazowych do firm zainteresowanych 
postawieniem własnej stacji. Obecnie 
tworzenie własnych lokalnych punktów 
tankowania gazu, ze w względu na długie 
procedury urzędnicze, stanowi duże wy-
zwanie dla inwestorów. 

W wielu krajach stosuje się niższe opo-
datkowanie pojazdów CNG, daje się im 
możliwość wjazdu do centrów miast i pre-
miuje niższymi opłatami parkingowymi. 
Zakładając nawet 10-krotne zwiększenie 
liczby pojazdów CNG w Polsce, budżet 
państwa i gmin z pewnością by nie zubo-
żał. Wobec 16 mln wszystkich samocho-
dów, mamy teraz zaledwie około 2 tys. 
zasilanych metanem. 

Warto także opracować program udo-
stępnienia wszystkich istniejących stacji 
CNG dla odbiorców zewnętrznych. Wiąże 
się to z automatyzacją stacji: płatnością 
kartą i samodzielnym tankowaniem. 

Konieczne jest dostosowanie polskie-
go prawa do możliwości, jakie daje prawo 
europejskie: w Regulaminie 110 inspek-
cja zbiorników następuje w ciągu 48 mie-
sięcy od dopuszczenia do eksploatacji, 
praktycznie pod koniec 4. roku. W Polsce 
przed rejestracją i dalej co 3 lata.

Propagowanie wiedzy o takich roz-
wiązaniach oraz promocyjne podej-
ście do CNG producentów  pojazdów 
to pierwszy krok. Wszystkim powinno 
zależeć na rozkręceniu rynku przemy-
ślanymi akcjami handlowo-marketin-
gowymi. Niestety, dopłaty do zakupu 
pojazdów gazowych nie skłaniają do 
ożywienia konkurencji. Dlatego lepsze 
są ulgi i ułatwienia w eksploatacji sa-
mochodów CNG, o których mówiłem 
wcześniej. ▐

Mniej obostrzeń, 
więcej zachęt
Co przeszkadza w rozwoju rynku 
CNG i jak go ożywić? Mówi Robert 
Zajkowski z NGV Polska, Stowarzyszenia 
Użytkowników Pojazdów Zasilanych 
Gazem Ziemnym.

Scania Top Team przyczynia się do syste-
matycznego doskonalenia umiejętności i wie-
dzy oraz profesjonalnego, zespołowego dzia-
łania we wszystkich warsztatach Scania. 
„Kluczowym celem serwisów Scania na ca-
łym świecie jest dostarczanie usług, które 
będą wsparciem dla przedsięwzięć naszych 
klientów – mówi Christian Levin, wiceprezes 
do spraw sprzedaży i serwisu w firmie Sca-
nia. – Wymaga to ludzi niesłychanie biegłych 

8000 mechaników 

Scania Top Team
Ruszyła kolejna edycja progra-
mu treningowego w formie 
konkursu dla mechaników 
i specjalistów zajmujących się 
częściami zamiennymi. 
Swoje kwalifikacje zaprezentuje 
8000 uczestników z 60 krajów. 
Ich wiedza i umiejętność pracy 
w zespole zostaną nagrodzone 
punktami.

w pracy. Scania Top Team jest fantastycznym 
sposobem, aby docenić wiedzę, sprawność 
techniczną i ducha pracy zespołowej, jakimi 
charakteryzują się ludzie działający dzień po 
dniu na pierwszej linii”. 

Zgodnie z filozofią stałego rozwoju firmy 
Scania, konkurs Scania Top Team przekształ-
cił się z krajowego programu treningowego, 
jakim był 23 lata temu, w program global-
ny. W tym roku odbywa się już po raz ósmy 
w gronie międzynarodowym i jak do tej pory 
ma największy zasięg. 

Rundy krajowe rozpoczną się od zadań 
teoretycznych i zakończą finałami z teorii 
i praktyki. Zwycięzcy będą reprezentować 
swoje państwa w drugiej turze konkursu, 
na pięciu międzynarodowych spotkaniach. 
Ostateczny pojedynek rozegra się pomię-
dzy dziesięcioma zespołami, które zosta-
ną zakwalifikowane do światowego finału. 
Odbędzie się on w Szwecji, w Södertälje 
w dniach 21-24 października 2013 r. ▐

Fot. Scania

www.truck-van.pl

17TruckTruckVanVan&2/2013

TECHNIKATECHNIKANapędy alternatywneNapędy alternatywne



Napęd CNG jest sprawdzoną, ekolo-

giczną technologią. Gazowe silniki 

Iveco spełniają co najmniej normę 

EEV, zbliżoną do przyszłej normy Euro 6. 

Wyposażone w nie samochody mogą po-

ruszać się w strefach ograniczonego ruchu. 

Ich dodatkową zaletą jest niska emisja ha-

łasu. Samochody gazowe są bardzo ciche, 

szczególnie w porównaniu z pojazdami 

z silnikiem Diesla. 

Samo paliwo jest niezwykle bezpieczne. 

W prawidłowo zamontowanej instalacji 

nic się nie może przydarzyć. Butle testo-

wane są na ciśnienie dwukrotnie większe 

od roboczego oraz poddawane działaniu 

otwartego ognia. Temperatura samozapło-

nu gazu jest dwa razy wyższa niż benzy-

ny czy oleju napędowego. Jeśli nawet gaz 

się wydostanie, to jako lżejszy od powie-

trza natychmiast się ulotni. Samochody 

na CNG mogą parkować w parkingach 

podziemnych i podróżować na pokładzie 

promów. 

Gaz jest również tani. Pozwala zaoszczę-

dzić na kosztach paliwa i w porównaniu 

z innymi, alternatywnymi źródłami napę-

du umożliwia użytkownikowi szybsze od-

zyskanie kwoty zainwestowanej w pojazd 

o wyjątkowych walorach ekologicznych. 

Minusy wynikają z konieczności wy-

posażenia pojazdu w zestaw butli, które 

ujmują nieco z jego ładowności. Ponadto 

zasięg samochodu gazowego jest mniejszy 

niż takiego samego na olej napędowy. Jed-

nak w niektórych typach eksploatacji, np. 

gdy samochody operują w ściśle określo-

nym rejonie, nie ma to znaczenia. 

W mieście…

Ofertę samochodów gazowych Iveco 

gromadzi pod nazwą „Natural Power”. 

Otwiera ją dostawcze Daily. Jest dostępne 

jako podwozie pod zabudowę z kabiną po-

jedynczą lub brygadową o dopuszczalnej 

masie całkowitej od 3,5 do 7 t oraz jako 

furgon o dmc od 3,5 do 5 t. Sześć dostęp-

nych rozstawów osi pozwala dopasować 

wielkość pojazdu do wymagań nabywcy. 

Objętość ładowni furgonów zawiera się 

w przedziale od 12 do 17,2 m3. Pod tym 

względem Daily jest w rynkowej czołówce. 

Kabiny załogowe mieszczą maksymalnie 

6 osób. Jest również możliwość stworzenia 

„brygadówki” w nadwoziu furgonu. 

Źródłem napędu jest czterocylindrowy 

silnik 3.0 Natural Power o zapłonie iskro-

wym. Osiąga moc 136 KM przy 3000÷3500 

obr/min i maksymalny moment obrotowy 

350 Nm przy 1500÷2730 obr/min. Są to 

bardzo dobre parametry, dzięki którym Da-

ily charakteryzuje się świetnymi osiągami 

również pod maksymalnym obciążeniem. 

Z jednostką napędową współpracuje sze-

ściobiegowa skrzynka manualna. Rozpię-

tość przełożeń pozwala na maksymalne 

wykorzystanie osiągów silnika, gdy to ko-

nieczne oraz na ekonomiczną jazdę z wy-

soką prędkością, gdy to możliwe. Zamiast 

manualnej można również zamówić zauto-

matyzowaną skrzynkę 6-biegową AGile. 

Jedną z głównych zalet Daily jest mocne 

podwozie. Wersje gazowe nie ustępują pod 

tym względem wysokoprężnym. Można 

wybierać spośród tych samych typów za-

wieszeń. Z przodu jest zawsze niezależne 

zawieszenie z amortyzatorami teleskopo-

wymi i poprzecznym resorem piórowym 

lub drążkiem skrętnym i stabilizatorem. 

Z tyłu jest sztywna oś i resory paraboliczne 

lub półeliptyczne. Dostępne jest również 

zawieszenie pneumatyczne. 

Butle montowane w podwoziu mają ob-

jętość od 220 do 307 l i mieszczą 40÷50 m3 

gazu. Daje to zasięg rzędu 400÷450 km. 

Pomocniczy zbiornik na benzynę ma 14 l 

i w awaryjnej sytuacji pozwala kontynu-

ować jazdę przez ponad 100 km. Spalanie 

gazu w trasie wynosi już od 10,7 m3/100 

km, czyli 8,72 kg/100 km. W porównaniu 

do konkurentów jest wyjątkowo niskie. 

Silnik nie jest bowiem zaadaptowany do 

zasilania gazem, ale skonstruowany spe-

cjalnie z myślą o tym paliwie. Zważyw-

szy na cenę gazu, można osiągnąć nawet 

40-procentową oszczędność w wydatkach 

Lepiej dla wszystkich
Bezpieczny, czysty i niedrogi. Gaz ziemny ma dużo zalet. Iveco proponuje 
napędzane nim pojazdy w całej swojej gamie.

Innowacyjny Iveco Stralis ze zbiornikiem na LNG. Wożenie skroplonego paliwa pozwala znacznie 
zwiększyć zasięg napędzanego nim pojazdu. Ten ciągnik może przebyć 750 km bez tankowania.
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na tankowanie w porównaniu z silnikiem 

wysokoprężnym. 

Co ważne, montaż butli nie ogranicza 

znacząco ani ładowności, ani możliwości 

zabudowania podwozia specjalistycznym 

nadwoziem. Na gazowym Daily może zna-

leźć się zarówno izoterma, jak i mały ha-

kowiec czy laweta. W mieście i na trasach 

lokalnych użyteczny może okazać się mały 

autobus na CNG, czysty i ekologiczny. 

Trochę dalej…

W dystrybucji, a także w przedsiębior-

stwach komunalnych użyteczne będzie 

gazowe Iveco Eurocargo. Ciężarów-

ka oferowana jest w wariantach o dmc 

12 lub 16 t. Dostępne są dwie wysoko-

ści ramy oraz 9 rozstawów osi. Kabina 

jest stosunkowo nisko zawieszona, a do 

wnętrza prowadzą najwyżej dwa stopnie. 

W ruchu miejskim, z częstymi postojami 

to duże ułatwienie dla kierowcy. Butle 

z gazem mają objętość 480 l. 

Do napędu służy silnik Tector 6 R CNG 

o pojemności 5,9 l, mocy 200 KM przy 

2700 obr/min i maksymalnym momen-

cie obrotowym 650 Nm przy 1250÷2000 

obr/min. Parametry te są porównywalne 

z tymi, jakimi charakteryzuje się diesel po-

dobnej wielkości. Silnik gazowy odznacza 

się dobrą elastycznością. Poziom emisji 

spalin jest znacznie mniejszy niż wymogi 

normy EEV, a hałas dwukrotnie niższy. 

Podobnymi zaletami wyróżnia się ga-

zowy Stralis. Pojazd ten oferowany jest 

zarówno jako podwozie pod zabudowę 

z układem napędowym 4×2, 6×2 lub 8×2, 

jak i ciągnik siodłowy 4×2 z rozstawem 

osi 3800 mm. Zastosowanie skrętnych osi: 

ostatniej w samochodach 6×2 oraz dru-

giej i czwartej w 8×2 korzystnie wpływa 

na własności manewrowe Starlisa i jest 

nie do pogardzenia w ciasnych uliczkach. 

W zależności od wariantu ciężarówki pro-

ducent oferuje kabiny krótkie oraz sypial-

ne – również podwyższone. Pojemność 

butli na metan sięga maksymalnie 960 l. 

Gazowy silnik Cursor 8 CNG o po-

jemności 7,8 l, wykorzystany w Stralisie, 

osiąga w zależności od wersji następującą 

moc i moment obrotowy: 270 KM 

i 1100 Nm, 300 KM i 1200 Nm oraz 330 KM 

i 1300 Nm. 

Gazowy Stralis wyróżnia się na korzyść 

w swoim segmencie osiągami silników 

oraz pojemnością zbiorników gazowych 

i idącym za tym sporym zasięgiem. Ten 

ostatni parametr można poprawić. Obec-

nie Iveco testuje ciągniki wyposażone 

w zbiornik LNG (z ciekłym metanem), 

który po jednej stronie ramy zastąpił ze-

staw butli CNG. Skroplony gaz ziemny jest 

przechowywany w temperaturze –125°C 

pod ciśnieniem 11 barów. Dzięki zastoso-

waniu tego rozwiązania pojazd jest o oko-

ło 100 kg lżejszy i ma dwukrotnie większy 

zasięg niż wariant CNG. Bez tankowania 

można przejechać do 750 km. Objętość 

zbiornika LNG wynosi 560 l, a butli CNG 

zamontowanych po przeciwnej stronie 

podwozia 280 l. Tak wyposażony pojazd 

nadaje się już do wykorzystania bez żad-

nych zastrzeżeń w dystrybucji krajowej. 

Oprócz samochodów dostawczych i cię-

żarowych, koncern Iveco proponuje auto-

busy miejskie zasilane CNG. Irisbus Citelis 

może mieć długość 10 lub 12 m, a w od-

mianie przegubowej – 18 m. Autobus już 

dziś mieści się z zapasem w wymaganiach 

normy Euro 6. 

Iveco jest specjalistą w zakresie napę-

dów gazowych. Wynika to między innymi 

z doświadczenia zdobytego na rynku wło-

skim, gdzie CNG jest bardzo popularnym 

paliwem. Iveco produkuje pojazdy gazowe 

od lat. Instalacja zasilająca ma odpowied-

nią homologację, a zbiorniki wymagane 

atesty. Użytkownik może czuć się pewnie, 

a przy obsłudze i serwisie liczyć na pełne 

wsparcie producenta. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Dwunastometrowy Irisbus 
Citelis wozi butle na dachu. 
Silnik mieści się z zapasem 
w przyszłej normie Euro 6. 

Ciągnik siodłowy zasilany CNG 
to pionierska oferta na naszym 
rynku. Stralis może mieć silnik 
o mocy od 270 do 330 KM.

Eurocargo z silnikiem CNG jest dostępne 
w odmianie o dmc 12 lub 16 t. Niższa 
rama świetnie nadaje się do dystrybucji, 
wyższa do zastosowań komunalnych. 

Gaz ziemny jest niedrogim 
paliwem, a zasilane nim Iveco 
Daily wyróżnia się dodatkowo 
jego niskim zużyciem.

„Termos”, czyli zbiornik na ciekły 
metan. Utrzymuje gaz w temperaturze 
–125OC. Po drugiej stronie ramy 
Stralisa jest pakiet butli CNG.

Jak widać, nawet na 
stosunkowo krótkiej 
ramie ciągnika jest dość 
miejsca na butle z gazem.

Hakowiec na podwoziu Iveco Euro-
cargo. Niska emisja spalin i hałasu 
sprawia, że pojazdy gazowe znakomi-
cie nadają się do pracy w mieście.

Butle ze sprężonym metanem 
nie ograniczają możliwości 
zabudowy podwozia Daily. 
Przykładem jest ten hakowiec.
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Spore doświadczenie w rozwiązaniach 

hybrydowych ma koncern Fuso. Pra-

ce nad nimi rozpoczął już w latach 

90., czego efektem była pierwsza generacja 

Cantera Eco Hybrid. Od 2006 r. powstało 

ok. 1200 sztuk tego modelu. W tym czasie 

samochód z powodzeniem przeszedł licz-

ne testy w normalnych warunkach użyt-

kowania, więc podjęto decyzję o rozwoju 

przyszłościowej koncepcji.

Z prądem

Nowy Canter Eco Hybrid to członek 

dystrybucyjnej gamy Daimler Tucks, któ-

rej przewodzi Antos. Jego produkcja od-

bywa się w Tramagal w identycznym cy-

klu, jak przy klasycznym napędzie, ale na 

wytwarzanie seryjne trzeba będzie jeszcze 

poczekać. Hybrydowy Canter na razie jest 

oferowany na głównych rynkach Europy 

z odpowiednio przygotowaną w tym celu 

siecią handlowo-serwisową, choć niewy-

kluczone, że ich liczba zostanie z czasem 

poszerzona. Wszystko zależy od zainte-

resowania klientów, które uzasadniałoby 

ekonomicznie obsługę nowoczesnego po-

jazdu.

Obecnie Canter Eco Hybrid jest do-

stępny w jednej odmianie tonażowej 

(7,5 t dmc, 11 t dmcz), ale do wyboru są 

Na podwójnym gazie
Technologia hybrydowa ma coraz większe grono zwolenników i rozszerza się obszar 
jej zastosowań. Po samochodach osobowych przyszedł czas na ciężarówki, które w takim 
wykonaniu są znacznie bardziej ekonomiczne i przyjazne dla otoczenia.
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dwa rozstawy osi: 3400 i 3850 mm. Stan-

dardowo występuje w nim zautomaty-

zowana, 2-sprzęgłowa skrzynia biegów, 

dostępna również w modelach z tradycyj-

nym napędem. Ma ona 6 przełożeń i jest 

sterowana elektronicznie. W tym przypad-

ku między przekładnią a dieslem o mocy 

150 KM znajduje się silnik elektryczny. 

Zapewnia on moc 40 kW i maksymalny 

moment obrotowy równy 200 Nm. Źró-

dłem energii elektrycznej jest zestaw aku-

mulatorów litowo-jonowych chłodzonych 

powietrzem, o pojemności 7,5 Ah i masie 

tylko 63,5 kg. Nowe baterie mają mniejszą 

bezwładność niż stosowane w poprzedniej 

wersji hybrydowego Cantera, dzięki cze-

mu łatwiej przejmują energię pochodzącą 

z hamowania odzyskowego (maksymalnie 

do 2 kWh) i szybciej ją oddają. Blok aku-

mulatorów razem z falownikiem i prze-

twornicą prądu stałego są zamontowane 

w solidnej, stalowej obudowie po lewej 

stronie podwozia.

Cicho i ekonomicznie

Jazda hybrydowym Canterem jest bar-

dzo przyjemna. Samochód rusza tylko 

przy użyciu silnika elektrycznego, ale 

spalinowy również jest uruchomiony do 

napędu osprzętu. Gdy prędkość jazdy 

przekroczy 10 km/h, sprzęgło łączy go 

z układem przeniesienia napędu. Zależnie 

od potrzeb, jednostka spalinowa pracuje 

sama bądź jest wspomagana przez silnik 

elektryczny. Gdy samochód zostanie za-

trzymany, wówczas system start-stop wy-

łącza diesla. Takie rozwiązanie oznacza nie 

tylko mniejsze zużycie paliwa (wg danych 

producenta nawet 23% w porównaniu do 

odmiany standardowej) i związaną z tym 

mniejszą emisję szkodliwych substan-

rzyć np. w branży komunalnej przy ob-

słudze kolejnych altanek śmietnikowych. 

Hybrydowy Canter jest cichy, a do tego 

bardzo dynamiczny. Łatwo przyspiesza, 

umożliwiając bezpieczne wyprzedzanie 

w różnych zakresach prędkości. Skrzynia 

Duonic zmienia biegi w odpowiednim 

momencie i bez większych szarpnięć, za-

pewniając wysoki komfort prowadzenia 

nawet podczas wielogodzinnej jazdy.

Idea samochodu hybrydowego jest bar-

dzo szczytna i nośna, choć nikt nie mówi 

o kosztach i zatruciu środowiska np. przy 

produkcji i utylizacji akumulatorów. Jed-

nostki elektryczne świetnie sprawdzają 

się w pojazdach – dysponują maksymal-

nymi osiągami już po starcie. Dopóki 

jednak nie zostaną wynalezione bardziej 

praktyczne sposoby magazynowania 

energii elektrycznej, ich zastosowanie do 

napędu pojazdów nadal będzie mocno 

ograniczone. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Daimler, K. Wójtowicz

cji, ale również niższy hałas, zwłaszcza 

przy pokonywaniu niewielkich odległości 

z małymi prędkościami. Może się to zda-

Zbiórka śmieci to jedno z typowych zadań, w jakich sprawdzi się nowy Canter. Odmiana 
hybrydowa jest droższa od „zwykłej” o ok. 8 tys. euro, ale powinna się zwrócić już po kilku 
latach typowej eksploatacji.

Kierowca ma możliwość monitorowania pracy układy hybrydowego za pomocą wyświetlacza 
na głównym zestawie wskaźników.

W porównaniu z tradycyjnym Canterem, odmiana hybrydowa ma masę własną większą 
o ok. 150 kg, co przy nośności 7,5-tonowego podwozia dla nikogo nie powinno być problemem. 
Na akumulatory jest udzielana 5-letnia gwarancja z opcją wydłużenia jej o kolejne 5 lat.
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To pociąga za sobą zwiększone za-

potrzebowanie na cysterny gazowe, 

wykorzystywane nie tylko do obsłu-

gi stacji tankowania, ale także zaopatrze-

nia domów, warsztatów czy magazynów 

ogrzewanych takim paliwem. Innymi 

ważnymi zastosowaniami naczep cystern 

czy autocystern są dostarczanie różnego 

rodzaju gazów skroplonych do zakładów, 

w których wykorzystuje się je w proce-

sie produkcyjnym oraz ich przewóz na 

znaczne odległości. Stąd wynika szeroka 

oferta cystern gazowych, przystosowanych 

do realizacji konkretnych zadań trans-

portowych.

Kilka wersji

Jeśli chodzi o naczepy cysterny, najwięk-

szym powodzeniem cieszą się pojazdy 

o pojemności 48 m3. Są one dość uniwer-

salne (liczone na ciśnienie 2,5 MPa) przez 

co powszechnie znajdują zastosowanie 

w dystrybucji gazów. Produkowane są rów-

nież mniejsze cysterny tego typu (głównie 

na rynki wschodnie ze względu na do-

puszczalne naciski osi), a także większe, 

o pojemnościach sięgających nawet 54 m3. 

Te ostatnie to pojazdy typowo transporto-

we. Mają niską masę własną osiągniętą np. 

przez eliminację układu dystrybucyjnego 

i zapewniają maksymalną ładowność, ale są 

przystosowane do niższego ciśnienia, więc 

nie można nimi wozić np. czystego propa-

nu. Naczepy cysterny dystrybucyjne choć 

mają mniejsze możliwości transportowe, 

mogą być wykorzystywane do różnych mie-

szanek, a zastosowane na nich urządzenia 

pomiarowe umożliwiają łatwe rozliczanie 

Pod ciśnieniem
Gdy ceny paliw płynnych biją kolejne rekordy, coraz więcej kierowców wybiera 
alternatywne zasilanie pojazdów. Ze względu na niskie koszty samej instalacji i gęstą sieć 
stacji, największą popularnością cieszy się LPG.

W naczepie BC-LDS o pojemności 48 m3 zbiornik w tylnej części ma średnicę 2400 mm, nad siodłem – 2200 mm. 
Taka konstrukcja powoduje obniżenie środka ciężkości, co poprawia stabilność pojazdu.
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z odbiorcą towaru. Stąd ich udział w pol-

skim rynku cystern gazowych sięga 90%.

Łabędzia szyja czy cygaro?

Istnieją dwie zasadnicze odmiany na-

czep cystern, tj. ze zbiornikiem o jedna-

kowej średnicy przekroju na całej długo-

ści (kształt cylindryczny, cygara) oraz ze 

zbiornikiem, którego przekrój w części 

nad siodłem jest mniejszy niż w tylnej 

części (z tzw. łabędzią szyją). Cysterny 

pierwszego typu są łatwiejsze do wykona-

nia i nieco krótsze. Z kolei przy „łabędziej 

szyi” zasadniczą korzyścią jest mniejsza 

wysokość pojazdu (o ok. 30 cm), a tym 

samym niżej położony środek ciężkości, 

co polepsza prowadzenie zestawu choćby 

przy pokonywaniu zakrętów. Do gazu LPG 

i innych popularnych mieszanin najczę-

ściej są stosowane stalowe zbiorniki jedno-

warstwowe o grubości rzędu 10 mm. Aby 

zapewnić stabilność pojazdu, wewnątrz 

są montowane falochrony. Ich liczba jest 

uzależniona od wielkości cysterny. Wcze-

śniej były wykonywane ze stali, obecnie 

coraz częściej do ich budowy stosuje się 

aluminium – tym sposobem można zaosz-

czędzić nawet kilkadziesiąt kilogramów. 

Istnieją różne rodzaje falochronów, np. 

w postaci kratownic przykręconych do 

wnętrza zbiornika. Taka konstrukcja jest 

nie tylko lekka, ale też wygodna w obsłu-

dze, np. gdy zachodzi konieczność wymia-

ny jakiegoś elementu.

Znacznie bardziej złożoną budowę mają 

cysterny dwuściankowe stosowane do 

transportu LNG. W rzeczywistości two-

rzą je dwa zbiorniki izolowane termicznie, 

przy czym jeden jest zamknięty w dru-

gim. Nie może być między nimi mostków 

cieplnych, bo utrudniałoby to utrzymanie 

niskiej temperatury przewożonego ładun-

ku. Na razie w Polsce funkcjonują tylko 

dwie fi rmy specjalizujące się w transporcie 

LNG, ale ta sytuacja z pewnością ulegnie 

zmianie po otwarciu gazoportu.

Ważny każdy kilogram

Zbiornik jest zwykle posadowiony na 

ramie szczątkowej. W nowoczesnych po-

jazdach wykonuje się ją np. ze stali typu 

Domex, co zapewnia niższą masę własną, 

a tylny fragment ramy służący do moco-

wania pasa oświetleniowego jest całkowi-

cie aluminiowy. Oszczędność kolejnych 

kilogramów można uzyskać przez zasto-

sowanie obręczy kół ze stopów lekkich czy 

też aluminiowych nóg podporowych. Co-

raz więcej fi rm specjalizujących się w prze-

wozach cysternowych rezygnuje również 

z koła zapasowego i wciągarki znajdują-

cych się na naczepie. Powód jest oczywi-

sty: kompletem aluminiowych obręczy 

można „odchudzić” naczepę o ok. 120 kg, 

a „zapasem” kolejne 120÷150 kg. W przy-

padku uszkodzenia opony cysterny można 

ratować się kołem zapasowym ciągnika, 

choć obie felgi mają nieco inne odsadze-

nie. Duże przedsiębiorstwa transportowe 

idą krok dalej. Zamawiają cysternę z ko-

łami 6 + 1, ale dodatkowe koło jest prze-

chowywane na bazie i gdy zdarzy się awa-

ria, dowozi je specjalny samochód. Bywa, 

że w ciągu roku albo nawet przez dłuższy 

okres czasu nie ma takiego zdarzenia, więc 

przy dużej liczbie kursów łatwo oszaco-

wać korzyści. Ponadto, jeśli ogumienie jest 

właściwie eksploatowane i wymieniane 

w odpowiednim momencie, takie przy-

padki występują bardzo rzadko, właściwie 

tylko przy przecięciu czy przebiciu opony.

Zwykle masa własna najpopularniejszej 

naczepy cysterny jest równa ok. 12 t, choć 

wszystko zależy od ostatecznej kompleta-

cji pojazdu i tolerancji blachy, z której jest 

wykonany zbiornik. Z tego względu przed 

spawaniem wybiera się najlżejsze arkusze, 

INTRA CD
– nowa generacja zawieszenia OFF ROAD 

– zaprojektowana specjalnie dla Ciebie.

biuro@safholland.plwww.safholland.pl bi @ fh ll d l
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teoretyczne gęstości dla danej mieszanki, 

ale jej skład zmienia się sezonowo, co jest 

powodem dość poważnych błędów. Nieraz 

w cysternie zatankowanej w nocy, a rozła-

dowanej po nagrzaniu w dzień, potrafi ło 

zostać nawet 300÷400 l gazu! Łatwo się 

domyśleć, że kierowcy bardzo lubili pojaz-

dy wyposażone w liczniki mechaniczne. 

W obu przypadkach załadunek cysterny 

odbywa się przy użyciu pompy zewnętrz-

nej, natomiast do rozładunku jest stosowa-

na własna pompa zamontowana na nacze-

pie. Jest ona napędzana za pomocą silnika 

zasilanego z hydrauliki ciągnika.

Na różne sposoby

Oprócz naczep cystern często można 

spotkać na naszych drogach autocyster-

ny. W tym przypadku stosuje się zbiorniki 

o jednakowej średnicy na całej długości. 

Ich pojemności mogą być różne, zależnie 

od nośności podwozia. Przy pokonywaniu 

większych odległości, praktycznym roz-

wiązaniem może być przyczepa cysterna. 

bo mogą być one dostarczane o grubości 

większej niż wymagana nawet o 1 mm. 

Biorąc pod uwagę powierzchnię zbiornika, 

łatwo sobie wyobrazić straty na ładowności 

cysterny wykonanej ze zbyt grubej blachy.

Eliminacja błędów

Ważnym elementem cystern dystrybu-

cyjnych jest układ wydawania paliwa. Na 

początku stosowano proste liczniki mecha-

niczne, ale z biegiem lat zostały wyparte 

przez bardziej precyzyjne układy pomia-

rowe (masomierze). Umożliwiają one bar-

dzo dokładne rozliczenie każdej transakcji 

przy jednoczesnym pomiarze objętości 

i masy produktu. Ma to duże znaczenie, 

ponieważ dystrybucja LPG jest realizowana 

w dość specyfi czny sposób, tzn. zakup pa-

liwa odbywa się w jednostkach masy (kg), 

natomiast przy dostawie na stacje paliw 

rozliczenie sprzedaży odbywa się w jednost-

kach objętości (dm3). Dlatego w tradycyj-

nych układach pomiarowych do rozliczenia 

i przeliczenia kg na dm3 wykorzystuje się 

Można ją rozładowywać jak typową cyster-

nę transportową lub podłączyć przewodem 

pod układ dystrybucyjny autocysterny.

Na Zachodzie zbiorniki do przewozu 

gazu często są też montowane na nadwo-

ziach wymiennych. Rozwiązanie to jest 

bardzo funkcjonalne, bo tym samym sa-

mochodem można rozwozić gaz w cyster-

nie, a po zmianie nadwozia na skrzyniowe 

– w butlach. Ponadto typowy zbiornik jest 

liczony na 20÷30 lat, a żadne podwozie 

tyle nie wytrzyma. W przypadku auto-

cysterny przełożenie zabudowy wiąże się 

z dużymi kosztami, natomiast przy nad-

woziu wymiennym taka operacja jest nie-

porównywalnie tańsza.

Cysterny do przewozu gazu mają przed 

sobą obiecującą przyszłość. Z każdym 

rokiem rośnie liczba samochodów zasi-

lanych LPG i raczej nic nie wskazuje na 

rychłe odwrócenia takiej tendencji, a gęsta 

sieć stacji i duże zapotrzebowanie na gaz 

wymusza sprawną obsługę. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. BC-LDS, VPS, Zasta

Takie zestawy nie są u nas zbyt popularne, 
ale mogą być praktycznym rozwiązaniem do wykorzystania 

autocysterny na dłuższych odcinkach.

Oprócz typowych naczep czy autocystern, Zasta 
produkuje również zbiorniki kolejowe i stacjonarne. 
Przy zastosowaniu dodatkowego płaszcza, ściana 
cysterny może mieć mniejszą grubość. 

Nowoczesne układy dystrybucyjne, tzw. 
masomierze, eliminują błędy przy wydawaniu gazu, 
co pozwala na dokładne rozliczenie z kontrahentem 
i jednocześnie zapobiega nadużyciom.

Autocysterny umożliwiają wygodną 
dystrybucję gazu na małych stacjach, 
gdzie podjazd naczepy cysterny jest 
np. utrudniony.

www.truck-van.pl
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Najstarszym znanym dowodem uży-

wania pojazdu kołowego jest cera-

miczna waza z Bronocic datowana 

przez historyków na 

3635 – 3370 r. p.n.e, 

a odkryta w 1976 r. 

w Bronocicach w Polsce*.

Hamulec tarczowy 

został wynaleziony w 

1902 r. przez Dr. Fre-

derika W. Lanchaster. 

Rok później Louis Re-

nault wynalazł hamu-

lec bębnowy, który zo-

stał zastosowany w pojeździe ciężarowym 

pierwszy raz w 1907 r. przez Nesseldorfer 

Wagenfabrik (dzisiaj Tatra).

Rozwój układów antypoślizgowych ABS 

w pojazdach użytkowych rozpoczął się 

w latach sześćdziesiątych ubiegłego stule-

cia. W 1964 r. fi rma Graubremse GmbH 

(dzisiaj Haldex) rozpoczęła rozwój ABS 

(4S/3K) dla samochodów ciężarowych. 

W 1970 r. w Stanach Zjednoczonych wpro-

wadzono legislację nakazującą stosowanie 

układu antypoślizgowego w tego typu po-

jazdach, jednakże ze względu na ówcze-

sne problemy technologiczne legislacja ta 

została przesunięta na rok 1978. Niektóre 

fi rmy, pracujące wówczas nad rozwojem 

ABS (Midland, Berg-Fiat, Wagner), prze-

kształciły się później w fi rmę Haldex.

W 1976 r. fi rma Grau wprowadziła na 

rynek ABS GX, lata osiemdziesiąte to ABS 

MGX i DGX, lata dziewięćdziesiąte to roz-

wój systemów ABS Modal i Modular prze-

znaczonych dla naczep i przyczep. Pierwszy 

EBS fi rma Haldex (w roku 1998 szwedzki 

Haldex kupił fi rmę Midland-Grau) wpro-

wadziła na rynek w 2001 r., rok 2003 to 

wprowadzanie EB+, a 2007 to EB+ Gen2.

Najnowszy układ hamulcowy EBS to 

EB+ Gen3, który jeszcze w tym roku zastą-

pi poprzednią wersję i będzie montowany 

przez wiodących europejskich producen-

tów naczep i przyczep.

Intensywny rozwój oprogramowania 
i samego produktu 

– trzecia generacja EB+ nadchodzi 
z większymi niż kiedykolwiek 

możliwościami.
„Bezszwowa” obudowa, więcej połączeń 

dla systemów dodatkowych i możliwość 

programowego przyspieszenia czasu reak-

cji układu hamulcowego to główne zmiany 

jakie oferuje EBS trzeciej generacji fi rmy 

Haldex. Szerszy zakres napięcia pracy tj. od 

8 do 32 V pozwala na stosowanie systemu 

również w Ameryce i Australii. Elektro-

nika jest chroniona przed uszkodzeniami 

z zewnątrz dzięki zastosowaniu dwuczę-

ściowej konstrukcji łączonej na gorąco za-

miast połączeń skręcanych. EB+ Gen3 uży-

wa takich samych przyłączy elektrycznych 

Haldex EB + Gen3
kolejny krok w rozwoju 
układów hamulcowych naczep i przyczep

Pojazdy użytkowe stały się bardzo ważną częścią życia ludzi już setki lat temu. Zaczynając 
od pierwszych wozów konnych a kończąc na dzisiejszych nowoczesnych pojazdach ciężaro-
wych, transport dóbr na całym świecie był, jest i będzie kluczowy dla globalnej ekonomii.
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Haldex EB+ Gen3

rowca musi ręcznie i przede wszystkim 

świadomie zwolnić hamulce naczepy.

TEM® Safe Parking Single to najmłod-

sze dziecko rodziny Safe Parking. Zawór 

posiada jedną gałkę kontrolną (czerwo-

ną) zamiast dwóch. W tym przypadku 

mniej oznacza więcej. Zawór z jedną gałką 

kontrolną zapewnia funkcję „Deadman”. 

Dzięki niej hamulce odłączonej nacze-

py mogą być zwolnione jedynie ręcznie, 

poprzez wciśnięcie czerwonej gałki. Jest 

tylko jeden sposób na manewrowanie 

naczepą odczepioną od ciągnika – jeśli 

czerwona linia zasilająca jest podłączo-

na, hamulec może być zwolniony przez 

wciśnięcie czerwonej gałki zaworu. TEM® 

Safe Parking Single z funkcją „Deadman” 

zwiększa bezpieczeństwo na dwa sposoby. 

Po pierwsze, zapobiega sytuacji, kiedy na-

* źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Waza_z_Bronocic

Harmonizacja układu hamulcowego ciągnika i naczepy stała się łatwiejsza dzięki Fleet+

TEM® (Trailer 
Emergency Module)

TEM® Safe 
Parking Single

jak poprzednie generacje, co ma ogromne 

znaczenie dla producentów pojazdów oraz 

dla stacji serwisowych. Nie zmieniają się 

przewody i urządzenia diagnostyczne oraz 

sposób montażu jednostki. Jedną z no-

wych cech jest zastosowanie dodatkowego 

gniazda diagnostycznego opartego na ko-

munikacji CAN, dzięki czemu dwa systemy 

pracujące w standardzie CAN mogą działać 

niezależnie. W praktyce oznacza to uprosz-

czoną architekturę całej instalacji.

W ten sposób Haldex EB+ Gen3 jest 

przygotowany do pracy z szybko rosną-

cą liczbą systemów komunikujących się 

z jednostką EBS; zaczynając od osi pod-

noszonych, osi skrętnych, monitoringu 

zużycia klocków hamulcowych, automa-

tycznego powrotu naczepy do wysoko-

ści jazdy i Soft  Docking – systemu bez-

piecznego cofania do rampy, a kończąc 

na monitoringu ciśnienia i temperatury 

w ogumieniu.

Pneumatyczny układ hamulcowy 
z EB+ Gen3 oraz funkcją 

Safe Parking
to najbezpieczniejszy system 

hamulcowy dostępny na rynku.
Safe Parking, kilkukrotnie nagradzany 

na najważniejszych targach branżowych 

w Europie, to funkcja wynaleziona przez 

fi rmą Haldex, polegająca na całkowitym 

zabezpieczeniu naczepy przed niechcia-

nym przetoczeniem podczas podczepiania 

jej do ciągnika. Safe Parking dostępny jest 

w zaworach TrCM+, TEM® oraz TEM® 

Safe Parking Single.

Firmy transportowe potwierdzają, że 

przypadkowe przemieszczenie się na-

czepy podczas podczepiania ciągnika 

zdarza się bardzo często. Dwa błędy, 

które następują jeden po drugim, mogą 

stworzyć poważne zagrożenie. Pierwszy 

Intensywny rozwój oprogramowania 

diagnostycznego Diag+ oraz Fleet+, które 

zdobyło I nagrodę w konkursie Trailer In-

novation w kategorii Smart Trailer na tar-

gach IAA w Hanowerze w 2012 roku, za-

pewnia bardzo precyzyjną analizę sposobu 

użytkowania naczepy. Wiedza ta, do tej 

pory „tajemna”, pomaga w optymalizacji 

kosztów utrzymania fl oty transportowej.

EB+ Gen3 będzie dostępny w dwóch 

wersjach; standardowej i premium. Więk-

szość najważniejszych funkcji dostępna 

jest w obu wersjach, dodatkowo premium 

może być stosowany jako tzw. „Master” 

w systemach 3M (przyczepy na obrotni-

cy i naczepy z osią skrętną). EB+ Gen3 

w wersji premium zapewnia również tzw. 

tryb Standby wykorzystujący zasilanie 

stałe z ciągnika, co pozwala na kontrolo-

wanie systemów zewnętrznych nawet po 

wyłączeniu zapłonu. Czas pracy trybu jest 

ustawiany programowo. Wersja premium 

jest pierwszą jednostką dającą możliwość 

podłączenia dwóch różnych systemów 

zewnętrznych do jednego gniazda AUX 

i zaprogramowania ich tak, żeby działały 

niezależnie.

– to nie uruchomienie hamulca parkin-

gowego po odłączeniu naczepy. Drugi 

– to podłączenie linii pneumatycznych 

w nieprawidłowej kolejności, przez co 

naczepa staje się źródłem różnych zagro-

żeń. Jeśli kierowca nie podczepił mecha-

nicznie naczepy do ciągnika, a pojazdy 

są zaparkowane na pochyłym terenie, 

może zostać ściśnięty przez przednią 

ścianę naczepy i tylną kabiny. Kolej-

nym zagrożeniem jest ryzyko stoczenia 

się naczepy do tyłu – może wówczas 

stanowić zagrożenie dla ludzi i ruchu 

drogowego. TEM® zapobiega takim sytu-

acjom, nie pozwalając na automatyczne 

odhamowanie naczepy po podłączeniu 

czerwonej linii zasilającej, co ma miejsce 

w innych układach hamulcowych. Kie-

czepa została zaparkowana z wyłączonymi 

hamulcami. Może się to zdarzyć, gdy była 

przetaczana np. wózkiem widłowym i nie 

miała podłączonych pneumatycznych linii 

zasilających lub gdy kierowca zapomniał 

uruchomić hamulec parkingowy po od-

czepieniu naczepy. Po drugie, TEM® Safe 

Parking Single eliminuje ryzyko związane 

z przypadkowym zwolnieniem hamulców 

zaparkowanej naczepy, np. przez bawiące 

się dzieci. 

TEM® Safe Parking Single nie zakłóca 

profesjonalnego manewrowania naczepą 

np. w portach, gdzie pojazdy używane do 

przetaczania naczep zawsze wyposażone 

są w linie pneumatyczne, które po podłą-

czeniu pozwalają na bezpieczne zwolnie-

nie hamulców.

Haldex rozwija i dostarcza niezawodne 
i innowacyjne rozwiązania dla globalnego 
przemysłu pojazdów użytkowych, skupia-
jąc się na pneumatycznych systemach 
hamulcowych i zawieszenia. Notowana na
giełdzie papierów wartościowych w Sztok-
holmie, firma Haldex posiada roczną 
sprzedaż o wartości około 4 miliardów 
SEK i zatrudnia około 2350 ludzi. ▐

Mirosław Peciak
Sales Manager

Aftermarket & Technical Support
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Układ hamulcowy ma olbrzymi wpływ 

na bezpieczeństwo kierowcy oraz 

cały ruch drogowy. Ze względu na 

zróżnicowane wymagania i funkcje można 

wyróżnić kilka podstawowych rodzajów 

hamulców: roboczy (zasadniczy) – pozwa-

la na zmniejszanie prędkości lub zatrzy-

manie pojazdu, awaryjny (pomocniczy) 

– jest uruchamiany niezależnie w przypad-

ku awarii hamulca roboczego, postojowy 

– służy do unieruchomienia samochodu 

w spoczynku, np. na wzniesieniu. Do tego 

dochodzą jeszcze hamulce dodatkowe 

(zwalniające), które pozwalają na utrzyma-

nie stałej prędkości jazdy lub jej zmniej-

szanie na długim spadku drogi, oraz auto-

matyczne. Wszystkie działają niezależnie, 

choć stosuje się rozwiązania, w których są 

one zintegrowane i wykorzystują te same 

mechanizmy.

Skuteczność

Analizując skuteczność działania hamul-

ców, bierze się pod uwagę głównie długość 

drogi hamowania i średnie opóźnienie ha-

mowania, osiągane przy użyciu hamulca 

zasadniczego. Pomija się tu wpływ czasu 

reakcji kierowcy, więc jest mierzona dłu-

gość drogi hamowania, a nie zatrzymania 

pojazdu. Jeśli chodzi o hamulec awaryjny, 

powinien on zapewnić opóźnienie hamo-

wania na poziomie 50% wartości wymaga-

nej dla układu zasadniczego. Nieco w inny 

sposób określa się skuteczność hamul-

ca postojowego. Gdy jest sprawny, musi 

utrzymać pojazd na drodze o nachyleniu 

20%. W przypadku samochodu z przycze-

pą lub naczepą te wymagania są mniejsze 

– zestaw musi pozostać nieruchomy na 

12% spadku. Na skuteczność obu układów 

ma wpływ samo uruchamianie hamulców. 

Dlatego maksymalna siła załączania ręcz-

nego hamulca nie powinna przekraczać 

60 daN, a nożnego – 70 daN.

Każdy układ hamulcowy składa się 

z dwóch podstawowych zespołów. Jest to 

układ uruchamiania hamulców oraz me-

chanizmy hamulcowe, które są bezpośred-

nio powiązane z kołami jezdnymi i odpo-

wiadają za wytworzenie siły tarcia. Obecnie 

w pojazdach użytkowych występują cztery 

rodzaje układów uruchamiania hamulców: 

hydrauliczny, hydropneumatyczny, pneu-

matyczny i elektropneumatyczny. Jeszcze 

do niedawna w samochodach ciężarowych 

i autobusach najczęściej stosowano pneu-

matyczne układy uruchamiania hamulców, 

ale od końca ub. wieku z powodzeniem 

zastępują je układy elektropneumatyczne. 

Zapewniają one znacznie krótszy czas za-

W nowoczesnych pojazdach uruchomienie 
układu hamulcowego może być 
wywołane nie tylko przez kierowcę, 
ale także automatycznie przez zaawansowane 
systemy bezpieczeństwa.

Panowanie nad prędkością
Za osiągami układu napędowego muszą nadążać hamulce. To szczególnie ważne 
zagadnienie w przypadku samochodów ciężarowych, których masa całkowita może wynosić 
nawet kilkadziesiąt ton.
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łączania hamulców, co oczywiście ma wy-

mierny wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

Sprężone powietrze

W pneumatycznym układzie hamul-

cowym sprężone powietrze oddziałuje na 

siłowniki hamulców, a te uruchamiają me-

chanizmy hamulcowe np. w postaci szczęk 

dociskanych do bębna. Na kołach pojawia 

się siła hamowania o wartości zależnej od 

ciśnienia powietrza w siłowniku hamulca. 

Może być ona bardzo duża i to przy niewiel-

kim wysiłku ze strony kierowcy. Inną zaletą 

układów pneumatycznych jest możliwość 

wygodnego podłączania układu hamulco-

wego przyczepy do układu hamulcowego 

pojazdu ciągnącego. Odbywa się to bez na-

ruszenia sprawności jego działania, czego 

nie można powiedzieć w przypadku ukła-

du hydraulicznego. Tam każde rozłączenie 

i złączenie obu systemów może prowadzić 

do ubytków płynu hamulcowego. Wadą ta-

kiego układu jest jednak dość długi czas na-

rastania ciśnienia powietrza w siłownikach, 

zwłaszcza w tych najbardziej oddalonych od 

głównego zaworu sterującego.

Chcąc wyeliminować te niedogodności, 

wprowadzono elektropneumatyczny układ 

sterowania hamulców, potocznie oznaczany 

skrótem EBS (Electronic Braking System). 

Zapewnia on duże możliwości regulacji siły 

hamowania i ułatwia współpracę z innymi 

układami wspomagającymi pracę kierowcy, 

takimi jak ABS czy ASR. Układ elektropneu-

matyczny wykorzystuje wiele elementów 

wcześniej stosowanej instalacji pneumatycz-

nej. Obejmuje dwa obwody z nadrzędnym 

elektronicznym układem sterującym. Układ 

pneumatyczny pełni tu rolę układu rezer-

wowego, w którym zastosowano przewody 

powietrzne o mniejszej średnicy niż w ukła-

dzie standardowym i wyeliminowano wiele 

urządzeń, np. niektóre zawory czy korektory. 

Ich rolę przejmuje elektroniczny sterownik 

i zawory elektropneumatyczne. Informacja 

o przebiegu procesu hamowania, poprzez 

Klocki hamulcowe podlegają zużyciu, ale w największym stopniu zależy ono od sposobu jazdy kierowcy. 
Hamowanie silnikiem i maksymalne wykorzystanie zwalniacza może znacznie wydłużyć ich trwałość.

      16 – 17 kwietnia 2013

Targi Transportu, 
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magistralę CAN, może być kierowana do 

sterowników skrzyni biegów i silnika w celu 

zmiany stanu ich pracy. Ponadto EBS współ-

pracuje z systemem sterowania zawieszenia 

pneumatycznego ECAS i sterowania zwal-

niaczem silnikowym.

Bęben i tarcza

W pojazdach użytkowych są stosowane 

dwa rodzaje mechanizmów hamulcowych: 

bębnowe i tarczowe. W pierwszych z nich 

bęben hamulcowy obracający się razem 

z piastą koła jest zatrzymywany przez do-

ciskanie szczęk hamulcowych do jego we-

wnętrznej powierzchni. Ich ruch wymusza 

obrót rozpieracza sterowanego siłowni-

kiem pneumatycznym. Aby osiągnąć jak 

największą sprawność zespołu, dźwignie 

rozpieraczy są wyposażane w mechanizm 

automatycznej regulacji luzu między okła-

dzinami szczęk a bębnem.

W mechanizmach tarczowych elementy 

cierne (klocki hamulcowe) są dociskane 

do tarczy obracającej się razem z kołem. 

Zamiana postępowego ruchu tłoczyska 

na przesuw klocków jest realizowana po-

przez mechanizm mimośrodowy. Tarcze 

hamulcowe (wentylowane) mają zwykle 

grubość od 40 do 50 mm, a wkładki cierne 

ok. 16÷24 mm. Podobnie jak w przypad-

ku mechanizmów bębnowych tu również 

są stosowane układy automatycznej kom-

pensacji luzu między współpracującymi 

elementami, bo w przeciwnym razie do-

chodziłoby do zmniejszenia efektywności 

działania hamulców.

Na długim spadku

Istotnym problemem w pojazdach cięża-

rowych jest hamowanie na długich zjazdach. 

Dla utrzymania stałej prędkości i zapobie-

gania rozpędzaniu samochodu konieczne 

jest jego hamowanie ze stosunkowo małą 

intensywnością, ale przez dłuższy czas. Jeśli 

w takich sytuacjach byłyby wykorzystywane 

hamulce zasadnicze, wówczas bardzo łatwo 

dochodziłoby do ich nadmiernego nagrze-

wania się, a w efekcie przyspieszonego zuży-

cia. Istnieje też realne zagrożenie chwilowej 

utraty zdolności hamowania, czyli tzw. fa-

ding temperaturowy. Całą sytuację pogarsza 

również fakt, że w pojazdach użytkowych 

dąży się do maksymalizacji przestrzeni ła-

dunkowej. Obniżenie podłogi skutkuje 

z kolei zmniejszeniem średnicy kół jezd-

nych, a tym samym pogorszeniem warun-

ków pracy mechanizmów hamulcowych. 

Z tego względu samochody ciężarowe, 

a zwłaszcza ciągniki siodłowe, są wyposaża-

ne w dodatkowe układy umożliwiające dłu-

Zwalniacz gwarantuje bezpieczną jazdę 
w terenie górzystym, ale można go 
również stosować przy wytracaniu prędkości 
w normalnych warunkach drogowych. 
Wg typowych wymagań powinien utrzymać 
prędkość 30 km/h na 6% spadku przez 
6 km, bez ingerencji układu zasadniczego.

Mechanizmy bębnowe 
łatwo spotkać w pojazdach 
budowlanych. Zwarta, 
zamknięta budowa utrudnia 
dostęp zanieczyszczeń, 
a tym samym zwiększa 
skuteczność i żywotność układu.

gotrwałe hamowanie. Dzielą się one na ha-

mulce silnikowe oraz zwalniacze (retardery).

Działanie pierwszych hamulców silni-

kowych było bardzo proste, bo polegało na 

dławieniu spalin wychodzących z silnika 

(za pomocą specjalnej klapki). Jednostka 

pracowała więc jako sprężarka, a efektyw-

ność hamowania zależała od jej pojemno-

ści skokowej. Obecnie jest też stosowany 

hamulec kompresyjny, który może stano-

wić uzupełnienie hamulca klapkowego. 

Pozwala on na zwiększenie ciśnienia sprę-

żania w silniku przez odpowiednie stero-

wanie zaworami w układzie rozrządu.

O wiele większą skuteczność hamo-

wania zapewniają budowane w tym celu 

zwalniacze. W pojazdach użytkowych są 

stosowane zwalniacze hydrodynamiczne 

i elektromagnetyczne. Pierwsze z nich są 

zwykle umieszczone przy skrzyni biegów 

i mogą być jedno- lub dwuwirnikowe. 

Znajdująca się między łopatkami ciecz 

stawia opór przeciw ich obracaniu. Jest on 

tym większy, im większa jest prędkość wi-

rowania wirników i im więcej znajduje się 

cieczy w przestrzeni międzywirnikowej.

Jeśli chodzi o zwalniacze elektromagne-

tyczne, wykorzystują one zjawiska prądów 

wirowych, indukowanych w tarczy wirnika 

obracających się w polu elektromagnetycz-

nym cewek stojana. Gdy zostanie do nich 

podłączone napięcie, wówczas następuje 

intensywne hamowanie wirnika hamul-

ca, połączonego np. z wałem wyjściowym 

skrzyni biegów.

Współczesne układy hamulcowe bar-

dzo różnią się od swych poprzedników 

sprzed kilkudziesięciu lat. Oferują znacz-

nie krótszy czas reakcji i wyższą skutecz-

ność, co w połączeniu z wydajnymi zwal-

niaczami zapewnia odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa w różnych warunkach 

drogowych. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Daimler, SAF-Holland, Telma, 

Voith, K. Wójtowicz

Wentylowane 
tarcze hamulcowe 
zapewniają 
lepsze odprowadzanie 
ciepła, a tym samym 
skuteczniejsze wytra-
canie prędkości.

Zwalniacze elektromagnetyczne mogą 
być łatwo montowane także w przyczepach 
i naczepach, gdzie oddziałują na koła 
jednej z osi jezdnych. Przy porównywalnym 
momencie hamowania mają jednak 
nieco większą masę niż zwalniacze 
hydrodynamiczne.

Współczesne systemy EBS oferują szereg dodatkowych 
funkcji. Istnieje np. możliwość sprawdzenia po jakich 
drogach poruszała się ciężarówka w czasie 1000 ostat-
nich jazd, czy jak często pojazd był przeładowywany.

Hamulce tarczowe są stosowane 
coraz częściej, bo w porównaniu z me-
chanizmami bębnowymi zapewniają 
większą skuteczność hamowania.

Zwalniacze elektromagneZwalniacze elektromagn
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Grzegorz Jeziak, 
Truck Tires Manager Continental Opony Polska

Zmniejszenie popytu na nowe opony wynika z jednej strony z utrzymu-
jącego się kryzysu ekonomicznego w światowej gospodarce, a z drugiej 
– ze zmian jakie zaszły na rynku w ostatnich kilku latach. Firmy transpor-
towe wstrzymywały się z zakupami nowych pojazdów aż do roku 2011, 
kiedy to odnotowaliśmy zdecydowane odbicie rynku. Aktualnie większość 
z tych nowo kupionych ciężarówek jeździ na oryginalnych oponach, które 
nie wymagają wymiany. Ponadto producenci ogumienia, w odpowiedzi na 

zapotrzebowanie klientów i oczekiwania Unii Europejskiej, coraz częściej wprowadzają do swojej 
oferty opony bieżnikowane lub gotowe pasy bieżnika. Wykorzystanie zaawansowanego technicz-
nie karkasu, które oferuje Continental, może ograniczyć koszty ogumienia. Nic więc dziwnego, że 
coraz więcej właścicieli flot stawia na zakup opon umożliwiających ich późniejsze bieżnikowanie. 
Polska wyróżnia się pod względem sprzedaży opon na tle Europy. Co prawda po pierwszych trzech 
kwartałach tego roku rynek skurczył się w stosunku do 2011 r. o 24,4%, ale głównie dlatego, że 
w latach 2010 i 2011 rozwijał się rekordowo szybko. Według naszych prognoz na koniec 2012 r. 
ok. 720 tys. opon znajdzie nowych nabywców. Patrząc na rynek w perspektywie kilku ostatnich lat, 
rynek polski w odróżnieniu od europejskiego utrzyma po roku 2012 tendencję wzrostową.

Opony w dół
Rok 2012 nie był najłaskawszy dla branży oponiarskiej. 
Z miesiąca na miesiąc odnotowywała w całej Europie poważne 
spadki sprzedaży. W Polsce nie było dużo lepiej.

Wprawdzie dane dotyczą pierwszych 

dziewięciu miesięcy roku, ale koń-

cówka mogła jedynie pogorszyć ten 

wynik. Według prognoz Continentala seg-

ment opon ciężarowych w Polsce w 2012 r.

powinien odnotować sprzedaż na poziomie 

720 tys. opon, co oznacza spadek o 17% 

w porównaniu z rokiem 2011, ale również 

wielkość rynku podobną do wypracowanej 

w bardzo dobrym 2007 r. W naszym kraju 

branża nie przeżywa tak wielkich spadków 

sprzedaży, jak to ma miejsce w całej Euro-

pie. W roku 2010 rynek odnotował u nas aż 

30-procentowy wzrost, a w 2011 – 10-pro-

centowy. Tegoroczny spadek wydaje się więc 

naturalną koleją rzeczy. Najpopularniejszą 

oponą w naszym kraju jest (podobnie jak 

Sprzedaż opon ciężarowych w Polsce w latach 2007–2012*
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* Prognoza

w całej Europie) 385/65R22,5 – stanowi 30% 

sprzedaży. W tym roku sprzedano jej mini-

malnie więcej niż w ubiegłym – 0,3%.

W Europie rynek skurczył się o ponad 

22%. Spośród kluczowych rynków europej-

skich największe spadki odnotowano m.in. we 

Włoszech (34%) i Hiszpanii (30%). Od 2007 r. 

rynek opon ciężarowych sukcesywnie spada. 

Wyjątkiem był rok 2010, kiedy sprzedaż wzro-

sła o ponad 18%. W Europie dominuje ten-

dencja spadkowa i według prognoz Continen-

tala, podobnie jak w Polsce, ten rok zakończy 

się ze spadkiem sprzedaży na poziomie 17%. 

Wciągu ostatnich 5 lat europejski rynek opo-

niarski stracił ponad 3 mln opon, czyli 27%. ▐

KD
Fot. Continental

Pirelli wprowadziło na rynek europejski 
nowe opony ST:01 Neverending Energy prze-
znaczone do przyczep i naczep. W europej-
skim systemie znakowania opon pod wzglę-
dem oporu toczenia i przyczepności opony te 
uzyskały ocenę „AA”. 

Podobnie jak wszystkie produkty Pirelli naj-
nowszej generacji, ST:01 Neverending Ener-
gy obniżają również zużycie paliwa. Przekłada 
się to na wymierne korzyści dla floty pojazdów. 
W zestawie złożonym z ciągnika i naczepy 
opony w naczepie generują 50% całkowitego 
oporu toczenia wszystkich opon w zestawie.

Rodzina opon ST:01 Neverending Energy 
łączy w sobie bezpieczeństwo i oszczędność 
energii (obniżając emisję spalin), bez wpływu 
na czas eksploatacji i trwałość, które są tak 
ważne w pojazdach ciężarowych. Najnowsze 
opony Pirelli mają nowatorski wzór bieżnika. 
Bieżnik zbudowany jest z podwójnej mieszan-
ki o wysokiej zawartości krzemu, która ogra-
nicza nagrzewanie, a przez to opór toczenia, 
zapewnia wyższą odporność na uszkodzenia 
i dłuższy okres eksploatacji opony. Profil i geo-
metria boków oraz stopki opony opracowano 
na nowo. Opony ST:01 Neverending Ener-
gy są dostępne w rozmiarach: 385/65R22,5 
i 385/55R22,5.

Dział Badań i Rozwoju Pirelli nie ogranicza 
się tylko do projektowania nowatorskich wy-
dajnych opon – tworzy również nowoczesne 
systemy dla flot, pomagające czerpać jak naj-
większe korzyści z właściwego użytkowania 
ogumienia. Jednym z najnowszych produk-
tów jest system Cyber Fleet, który monitoruje 
w czasie rzeczywistym poziom ciśnienia 
w oponach. ▐

Fot. Pirelli

„AA” 
w naczepach
ST:01 Neverending Energy, 
rodzina opon dla przyczep 
i naczep z najwyższą oceną 
w europejskim systemie 
znakowania opon, jest już 
w sprzedaży.
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Od 1 listopada 2012 r. 

wszystkie opony do sa-

mochodów osobowych, 

dostawczych i ciężarowych 

muszą mieć etykietę. Etykieta 

powinna być umieszczona na 

oponie (w przypadku opon 

osobowych i dostawczych) 

lub dostępna do wglądu 

u sprzedawcy i dołączona do 

faktury przy zakupie (opony 

ciężarowe). Zawarte na niej 

informacje mają pomóc użyt-

kownikom w podjęciu decyzji 

zakupu. Etykiety na oponach 

mają podobną konstrukcję, jak 

te, które znamy np. z umiesz-

czanych na urządzeniach 

AGD. Informują o efektywno-

ści paliwowej, przyczepności 

na mokrej nawierzchni i emisji 

hałasu. Efektywność paliwowa, 

podobnie jak przyczepność na 

mokrej nawierzchni ma 7 klas 

od G (odpowiednio najmniej 

efektywna i o najdłuższej dro-

dze hamowania) do A (najbar-

dziej efektywna i najkrótsza 

droga hamowania). Emisja 

hałasu ma trzy poziomy, któ-

re przedstawione są w formie 

grafi cznej – im więcej fal, tym 

opona jest głośniejsza.

Etykiety nie dotyczą opon 

bieżnikowanych, dojazdowych,

off -roadowych, wyścigowych, 

do pojazdów zabytkowych, kol-

cowanych, z prędkością poni-

żej 80 km/h i o średnicy mniej-

szej bądź równej 254 mm lub 

większej bądź równej 635 mm. 

Nie wszystko złoto…

Tak skonstruowane etykiety 

mają spore znaczenie dla od-

biorców indywidualnych opon 

osobowych. Konsumenci idą do 

sklepu i szybko mogą się zorien-

tować, która opona, dzięki ni-

skiemu oporowi toczenia będzie 

miała najmniejszy udział w spa-

laniu paliwa, jednocześnie za-

chowując odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa, dzięki krótkiej 

drodze hamowania. Ponieważ 

te dwa parametry wzajemnie 

się znoszą, warto je obserwować 

jednocześnie. Mniejsze znacze-

nie ma tutaj hałas, który mie-

rzony jest na zewnątrz auta – ten 

parametr jest istotny dla tych, 

którzy cenią sobie ciszę i szanują 

cudze uszy.

Same literki jednak dają pe-

wien zarys, wstępną orientacją. 

Warto przyjrzeć się im bliżej. 

Przy prędkości 80 km/h sa-

mochód osobowy wyposażony 

w opony klasy A zatrzyma się 

18 m wcześniej niż jego od-

powiednik z oponami klasy F. 

Inaczej rzecz ujmując, gdy ten 

pierwszy się zatrzyma, ten dru-

gi będzie jeszcze poruszał się 

z prędkością 49 km/h. Łatwo 

sobie wyobrazić, jakie mogę 

być konsekwencje uderzenia 

przy takiej prędkości w prze-

szkodę na drodze. Przecho-

dząc z klasy do klasy w zakre-

sie przyczepności na mokrej 

nawierzchni skracamy drogę 

hamowania o 3 do 6 m.

Nie tylko dla środowiska, ale 

również dla kieszeni właści-

ciela auta osobowego czy do-

stawczego ma spore znaczenie 

opór toczenia. Jeżeli założymy, 

że samochód zużywa 6,6 l/100 

km, zakup opony o wyższej 

klasie o jedno oczko generuje 

oszczędność od 1 do 1,5/1000 

Wstępna weryfikacja
Jeżeli nie wiesz, jakie kupić opony, etykieta pomoże Ci wybrać. Jednak nie należy 
tylko na niej opierać swojej decyzji. Zawarte tam informacje nie zawsze są najistotniejsze.

km. Przejeżdżając 1000 km 

samochodem z oponami klasy 

A, trasę 100-kilometrową po-

konujemy za darmo, w porów-

naniu do jazdy samochodem 

z oponami klasy F.

Producenci opon zastrzegają 

jednak, że to są jedynie 3 spo-

śród wielu innych parametrów 

branych pod uwagę w testach 

opon i mających wpływ na 

Przykład etykiety 
opony marki Goodyear
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komfort prowadzenia i bezpie-

czeństwo. Istotne jest również 

to, że etykiety mają ograniczo-

ne zastosowanie w przypadku 

opon zimowych, gdyż nie są na 

nich uwzględniane parametry 

szczególnie istotne zimą, takie 

jak trakcja na śniegu czy droga 

hamowania na śniegu i lodzie. 

Dlatego mimo informacji na 

etykiecie, warto zapoznać się 

z testami opon i poprosić 

o radę sprzedawcę.

Trochę dodać, 
trochę odjąć

Jeszcze bardziej skompliko-

wana jest sprawa zastosowania 

w praktyce etykiet w samocho-

dach ciężarowych. W tym wy-

padku etykieta ma charakter 

bardziej symboliczny. Produ-

cenci opon są zobowiązani do 

informowania o klasach tych 

trzech parametrów w mate-

riałach technicznych i promo-

cyjnych, włącznie ze stronami 

internetowymi. Wartości z ety-

kiet muszą być umieszczone 

na rachunku lub do niego do-

łączone. Etykieta opony musi 

być widoczna w punkcie sprze-

daży lub klient musi być o niej 

poinformowany. 

Właściwości jezdne opony 

na mokrej nawierzchni okre-

ślają jej przyczepność i trakcję 

podczas przyśpieszania i ha-

mowania oraz pokonywania 

zakrętów, ale bez zjawiska po-

ślizgu. Na zachowanie opony 

na mokrej nawierzchni wpływa 

sama opona (wzór bieżnika, 

materiał), powierzchnia drogi 

i warunki pogodowe. Przyczep-

ność na mokrej nawierzchni 

mierzona jest na prostej drodze 

podczas hamowania. Właści-

wości jezdne opony na mo-

krym oceniane są na podstawie 

drogi hamowania w porówna-

niu do standartowej opony re-

ferencyjnej (SRTT) i określane 

jako G (indeks przyczepności 

na mokrym). G to średnia dro-

ga hamowania z prędkości 60 

do 20 km/h w porównaniu do 

opony SRTT. Zestaw ze stan-

dardowymi oponami referen-

cyjnymi, jadący z prędkością 

80 km/h, potrzebuje do zatrzy-

mania się około 47 m (=100%). 

Taki sam zestaw z oponami 

w kasie przyczepności A – 37 m, 

a w klasie E – ok. 73 m. War-

to wiedzieć, że przyczepność 

na mokrej nawierzchni mimo 

takiej samej klasy, może się 

różnić w zależności od rodzaju 

pojazdu oraz warunków jazdy. 

Przy pełnym hamowaniu róż-

nica pomiędzy klasą A i G, dla 

kompletu identycznych opon, 

może wynosić nawet 30% (np. 

dla ciężarówki jadącej 80 km/h 

droga hamowania może być 

krótsza o 22 m). 

Na zużycie paliwa spory 

wpływ ma opór ruchu. Na 

ten parametr składa się opór 

aerodynamiczny, opór tocze-

nia, opór wzniesienia i opór 

bezwładności. Czyli informa-

cja na etykiecie to tylko jeden 

z 4 głównych czynników, któ-

re wpływają na opór ruchu. 

Największy opór toczenia ge-

nerowany jest przez bieżnik. 

Dlatego też chcąc poprawić 

opory toczenia, trzeba opty-

malizować komponenty skła-

dowe bieżnika. Największe 

rozproszenie energii wystę-

puje blisko rowków, dlate-

go istotna jest optymalizacja 

wzoru bieżnika. Poprawiając 

opór toczenia, nieuniknione 

jest skracanie przebiegu oraz 

wydłużanie drogi hamowania 

na mokrej nawierzchni. Opór 

toczenia jest wyrażony przez 

współczynnik oporu toczenia 

(RRC), który opisuje stosunek 

oporu toczenia do nacisku na 

oponę w kg/t. Zakładając, że 

opory toczenia stanowią 40% 

oporu ruchu, a zestaw z na-

czepą operujący w transporcie 

długodystansowym wyposażo-

ny w opony o współczynniku 

oporu toczenia klasy A spala 

32 l/100 km, ten sam pojazd 

z oponami klasy E może spalić 

nawet 42 l/100 km. Zużycie pa-

liwa pomiędzy klasami wzrasta 

średnio o 2,5 l/100 km.

Pojazd ciężarowy emituje 

dźwięki, które mają różne źró-

dła. Opony są jednym z nich. 

Hałas jest efektem kontaktu 

obracającej się opony z na-

wierzchnią drogi. Wpływa na 

niego: obracanie się koła, wzór 

bieżnika, ciśnienie w oponie, 

nawierzchnia drogi, załamy-

Limity współczynnika oporu toczenia 
dla poszczególnych klas obowiązujące 

od 2012 r. i od 2016 r.

Limity współczynnika oporu toczenia 
dla poszczególnych klas obowiązujące 

od 2012 r. i od 2016 r.

Porównanie zużycia paliwa w zależności od klasy 
współczynnika oporu toczenia

Opona klasy A w RR 
spala 32 l na 100 km
Różnica pomiędzy 
klasami wynosi średnio 
2,5 l na 100 km

Limity współczynnika oporu toczenia dla poszczególnych 
klas obowiązujące od 2012 r. i od 2016 r.

Rozpiętość w każdej klasie 
jest dość duża: 
klasa B – 22%, klasa C – 18%, 
klasa D – 15%, klasa E – 13%. 
Różnica między limitami 
w klasach B i C mieści się 
w przedziale od 2 do 46%, 
co oznacza, że opony z tej 
samej klasy mogą różnić się 
między sobą bardziej niż opo-
ny z dwóch różnych klas.

Limit 2016 r.
6,5 kg/t*

Opony (ciężarówki)

Pusty
Limit 2012 r.
8,0 kg/t*

Wpływ składników opony na opory toczenia

wanie się bloków bieżnika 

i powstawanie „efektu rogu” 

(buczenie słyszalne w pew-

nej odległości od pojazdu). 

Aby opony były dopuszczone 

do sprzedaży na terenie Unii 

Europejskiej, muszą spełnić 

następujące limity: opony nor-

malne – 73 dB, opony traction 

– + 2 dB, opony zimowe – +1 

dB, opony zimowe i traction 

– + 3 dB. Pomiary hałasu ze-

wnętrznego odbywają się na 

certyfi kowanych torach. Test 

polega na rozpędzeniu pojaz-

du do prędkości 70 km/h, na-

stępnie silnik jest wyłączany 

i pojazd przejeżdża obok mi-

krofonu umieszczonego w od-

ległości 7,5 m od opony. Róż-

nica pomiędzy klasami wynosi 

3 dB – to minimum, jakie ludz-

kie ucho może wychwycić. 

Wyższe limity dla oporów 

toczenia i hałasu zewnętrzne-

go dopuszczone są w oponach 

trakcyjnych – typowe dla opon 

napędowych, oraz zimowych, 

zaprojektowanych specjalnie do 

warunków zimowych oznaczo-

nych symbolem płatka śniegu 

w górze z trzema szczytami. 

Nie dla każdego

Przyglądając się jednak pra-

cy pojazdów i pytając o zdanie 

Część 
wewnętrzna 

5%

Opasanie 
7-13%

Karkas 
2-3%

Ściana boczna 4-6%

Stopka 13-25%

–  –  S Z C Z E G Ó Ł Y  N A  S T R .S Z C Z E G Ó Ł Y  N A  S T R .55
Z A P R A S Z A M Y  N AZ A P R A S Z A M Y  N A
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wysoką odporność na uszko-

dzenia, a w dalszej kolejno-

ści przyczepność na mokrej 

nawierzchni i efektywność 

paliwową – istotna jest dłu-

ga żywotność opony, w tym 

także możliwość jej bieżniko-

wania.

Pojazdy w transporcie mie-

szanym i budownictwie różnią 

się konfi guracjami. Przeważ-

nie poruszają się na średnich 

i długich dystansach, przy 

czym około 10% przejazdów 

odbywa się po nawierzch-

niach nieutwardzonych, w tym 

w bardzo trudnych warun-

kach. Poruszanie się po 

miękkim podłożu i długa 

żywotność opon są tutaj klu-

czowe. Ważna jest trakcja na 

nawierzchniach nieutwardzo-

nych, możliwość bieżnikowa-

nia i przebiegi. Efektywność 

paliwowa i poziom hałasu 

prezentowane na etykiecie 

mają o wiele mniejsze znacze-

nie, natomiast przyczepność 

na mokrej nawierzchni wciąż 

pozostaje ważna. W segmencie 

budowlanym etykieta ma naj-

mniejsze zastosowanie. 

W przewozie ludzi etykieta 

ma znaczenie w dwóch punk-

tach: opór toczenia i przyczep-

ność na mokrej nawierzchni. 

Ale dodatkowo istotny jest 

również komfort jazdy. W kal-

kulacji kosztów transportu 

przewoźnicy biorą również 

pod uwagę przebieg, trwałość 

i bieżnikowalność opon. Trans-

port miejski i gminny oznacza 

ciągłe zatrzymania oraz jaz-

dę z małą i średnią prędko-

ścią. Występują częste otarcia 

ścian bocznych i działanie 

Porównanie drogi hamowania w zależności od klasy 
współczynnika przyczepności na mokrej nawierzchni

Wpływ na poziom emisji hałasu mają przede wszystkim 
wzór bieżnika oraz właściwości nawierzchni

Zmiana parametrów opony przy znacznie 
poprawionym oporze toczenia

sił bocznych. Najważniejsze 

w tym przypadku są przebie-

gi, odporność na uszkodzenia, 

a w dalszej kolejności przyczep-

ność na mokrej nawierzchni 

i możliwość bieżnikowania. 

W przypadku pojazdów użyt-

kowanych w miastach ważny 

jest również zewnętrzny po-

ziom hałasu. Dla tych użytkow-

ników istotne kryteria z ety-

kiety to przyczepność na mo-

krej nawierzchni i zewnętrzny 

hałas.

Zimą największe problemy 

są z przyczepnością. Drogi 

bywają na przemian mokre, 

suche, zaśnieżone i oblodzone, 

a do transportu wykorzystuje 

się wszystkie typy pojazdów 

użytkowych. Najważniejsza 

w jeździe zimą jest trakcja 

oraz przyczepność na śniegu 

i lodzie. Istotna jest również 

możliwość bieżnikowania, 

przyczepność na mokrej na-

wierzchni, przebiegi oraz zu-

życie paliwa. Jednak najważ-

niejsze są dobre parametry 

trakcyjne. Tutaj etykiety mają 

znikome zastosowanie. 

Zanim użytkownicy opon 

nauczą się zasad odczytywa-

nia etykiet minie trochę czasu. 

Etykiety miały ułatwić podej-

mowanie decyzji zakupowych, 

ale zastosowane w nich kryteria 

dają tylko pewien zarys właści-

wości ogumienia. Wybierając 

opony, trzeba się zastanowić, co 

w naszym biznesie jest najistot-

niejsze. Warto również popro-

sić o radę specjalistów. Cudów 

nie ma. Należy pamiętać, że 

oddziałując na jeden parametr 

np. opór toczenia, nieuniknio-

ne jest pogorszenie trwałości, 

przebiegów czy przyczepności. 

Z drugiej strony, gdy zosta-

nie poprawiona przyczepność 

odbije się to na emisji hałasu 

i oporach toczenia. Oczywiście 

inżynierowie w laboratoriach 

fi rm oponiarskich pracują 

i próbują godzić te parametry, 

dążąc do doskonałości – i to 

w tym wszystkim jest najko-

rzystniejsze dla odbiorców koń-

cowych. ▐

Katarzyna Dziewicka
Źródło: materiały informacyjne 

firm Continental i Goodyear

Fot. Continental, Goodyear

Limity dla poszczególnych
 klas przyczepności 
na mokrym podłożu

przewoźników, szybko okazu-

je się, że etykiety dają bardzo 

wybiórczą wskazówkę w seg-

mencie ciężarowym. Przewo-

zy długodystansowe to przede 

wszystkim transport towarów 

zespołem ciągnika i nacze-

py na dużych odległościach, 

przeważnie autostradami, ze 

stałą prędkością oraz przy 

niewielkiej liczbie zakrętów. 

Najważniejszym parametrem 

dla przewoźników obsługują-

cych transport rzeczy jest opór 

toczenia. Przy wyborze opon 

skupiają się na obniżeniu spa-

lania paliwa, przebiegu i bież-

nikowalności opon. Przepro-

wadzając analizę kosztów tego 

rodzaju transportu, brane jest 

pod uwagę dodatkowo bez-

pieczeństwo – czyli również 

droga hamowania na mokrej 

nawierzchni, minimalizacja 

przestojów i trwałość opon. 

Przewozy regionalne i dys-

trybucja to transport na śred-

nich i długich dystansach 

z częstymi zatrzymaniami. Po-

ruszanie się po drogach miej-

skich oznacza stałe narażenie 

na działanie sił bocznych na 

oponę oraz często jazdę po usz-

kodzonych nawierzchniach. 

Użytkownicy cenią więc duże 

przebiegi, wielosezonowość, 

Opony (ciężarówki)
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Momenty przełomowe 
w 20-letniej historii Pirelli w Polsce

1992 założenie przedstawicielstwa Pirelli w Polsce.

1994 pierwsza reklama telewizyjna marki Pirelli i pierwsza w ogóle reklama opon 
 w historii polskiej telewizji.

1998 premiera pierwszego w Polsce systemu rezerwacji opon opracowanego przez Pirelli. 

1999 uruchomienie 24-godzinnego trybu dostaw opon do odbiorców.

2000 uruchomienie kompleksowego serwisu internetowego, umożliwiającego 
 przeprowadzenie całego procesu zamówienia.

2004 powstała jedna z pierwszych sieci serwisowych w kraju. Dziś Driver Polska 
 zrzesza ponad 60 renomowanych punktów serwisowych.

Poza sprzedażą opon na naszym 

rynku spółka zajmuje się również 

dystrybucją do krajów bałtyckich. 

Eksport do Estonii, Łotwy i Litwy stanowi 

6% sprzedaży. Na dzisiejszą pozycję Pirelli 

Polska pracowała latami. Marka na prze-

łomie lat 80. i 90. w Polsce uchodziła za 

synonim luksusu. Opony Pirelli leżały na 

półkach w Peweksie obok Coca-Coli, la-

lek Barbie i dżinsów Levi'sa. W tym czasie 

opony rodzimej produkcji były reglamen-

towane. Na drogach królowały małe i duże 

Fiaty oraz Polonezy, a w zakładach wulka-

nizacyjnych opony używane, sprowadzane 

z krajów zachodniej Europy. 

W taką rzeczywistość odważnie wkro-

czył włoski koncern. Zaczął od podpisania 

w 1990 r. umowy o współpracę z Fiatem. 

Początkowo dostawy do Torunia nie prze-

kraczały kilku tysięcy sztuk, szybko jednak 

wzrosły do kilkunastu. Włoska centrala 

spółki uznała, że wyniki są zadowalające, 

a nowy rynek wzbudzał ciekawość.

Porozumienie z Fiatem trwało dwa lata. 

Włosi zdecydowali się na zarejestrowanie 

fi rmy niezależnej, z własnym kapitałem. 

W 1992 r. w Warszawie powstało polskie 

przedstawicielstwo włoskiej spółki – Pirelli 

Polska, które miało być odpowiedzialne za 

sprzedaż opon na tym rynku.

Dwa lata później wyemitowano w tele-

wizji reklamę produktową. Była to jedno-

cześnie pierwsza reklama opon w historii 

polskiej telewizji, w dodatku reklama opon 

zimowych, o których dotychczas mało kto 

słyszał. Kampania promocyjna „zimowek” 

spowodowała swego rodzaju rewolucję. 

„Oddźwięk reklamy był tak silny, że 

Pirelli stało się synonimem opon zimo-

wych. Tak jak na obuwie sportowe mówi 

się adidasy, tak wówczas ludzie mówili ‘Pi-

relki’, mając na myśli po prostu ‘zimowki’” 

– wspomina Marcin Wieteska, dyrektor 

sprzedaży w dziale opon osobowych Pirelli 

Polska.

Dziś świadomość społeczna na temat 

bezpieczeństwa na drodze i sezonowej 

zmiany opon jest powszechna, ale niewielu 

pamięta, czyja to inicjatywa. ▐

KD
Fot. Pirelli

PrekursorPrekursor

Umberto 
Schiavi, 
dyrektor
zarządzający 
Pirelli Polska

Chociaż obszarem 
działalności zało-
żonego w 1992 r. 
polskiego oddzia-

łu firmy jest wyłącznie sprzedaż, Pirelli 
Polska nie odcina kuponów i kontynuuje 
tradycję – wyznacza trendy, tworzy, nie 
odtwarza. Jak się bliżej przyjrzeć wyda-
rzeniom, których inicjatorem było Pirelli 
w Polsce przez ostatnie 20 lat, można 
uznać, że dzisiejszy obraz rynku jest wy-
padkową również działań prowadzonych 
przez firmę. 

Gęsta sieć partnerska licząca około 1000 serwisów, 13-krotny wzrost wartości sprzedaży 
i 40-krotny wzrost zatrudnienia – to efekty 20-letniej pracy Pirelli w Polsce.
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Takie samochody to pojaz-

dy wysoce specjalistycz-

ne, od których wymaga 

się dużej niezawodności w róż-

nych warunkach pracy. Dlatego 

muszą być starannie przemy-

ślane, solidne i w miarę moż-

liwości uniwersalne, bo nigdy 

nie wiadomo, z jakim zadaniem 

przyjdzie im się zmierzyć.

Podziały

Pod pojęciem autolawety 

kryją się różne pojazdy, przy-

stosowane do konkretnych 

potrzeb. Najogólniej można je 

podzielić na samochody po-

mocy drogowej oraz typowo 

transportowe. Inny podział 

determinuje dmc podwozia. 

Wciąż dużym powodzeniem 

cieszą się autolawety 3,5-to-

nowe. Przede wszystkim 

wynika to z rachunku eko-

nomicznego, bo taki pojazd 

można prowadzić, dysponując 

prawem jazdy kat. B, nie pod-

lega on opłatom drogowym 

i większości ograniczeń tona-

żowych. Wadą jest niewielka 

ładowność, więc rozsądnym 

zastosowaniem umożliwia-

jącym pozostanie w zgodzie 

z przepisami jest transport 

samochodów osobowych czy 

np. niewielkiego sprzętu albo 

karoserii z zakładu blachar-

skiego do lakierni. Zabudowy 

typu autolaweta na podwo-

ziach 3,5-tonowych zwykle 

są wykonywane z aluminium. 

Mogą mieć platformę stałą 

z najazdami bądź rozkładaną 

hydraulicznie. Przy odmia-

Koła 
na kołach

nach stałych spotyka się roz-

wiązania, gdzie przednia część 

platformy jest umieszczona 

kilkanaście centymetrów wy-

żej. W ten sposób udaje się 

zmniejszyć kąt najazdu, co 

pozwala na bezpieczny wjazd 

samochodów o małym prze-

świcie, np. sportowych. Kolej-

ną grupę autolawet stanowią 

pojazdy od 3,5 do 12 t, ale ten 

przedział w rzeczywistości za-

czyna się na polskim rynku od 

5 t. W tym przypadku prze-

Na co dzień umykają uwadze, ale w wielu 
sytuacjach są po prostu niezastąpione. 
Autolawety mają bardzo szerokie zastosowania
– od pomocy drogowej, po transport 
pojazdów, a nawet maszyn budowlanych 
na większych odległościach.

Większym potrzebom znakomicie odpowiada 
Nissan Atleon, oferowany w różnych wariantach dmc: 

3,5 t, 5,6 t lub 8 t. Odmiana 3,5-tonowa występuje też w wersji HD, 
czyli w rzeczywistości ma dmc równą 5,6 t, a homologację na 3,5 t. Do budowy tej autolawety wykorzystano podwozie 8-tonowe 

z najdłuższym rozstawem osi – 4000 mm, przyczepa ma dmc równą 3,5 t. Platforma samochodu 
może być w łatwy sposób opuszczona na krawędź platformy przyczepy, dzięki czemu do załadunku pojazdów nie trzeba rozpinać zestawu.
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Znalezienie partnera, który rozumie 

Twoją pracę jest bardzo ważne, 

dlatego stworzyliśmy pojazdy z myślą o Tobie. 

Z nami przewieziesz wszystko, co ma koła i nie tylko.

STWORZENI 
Z MYŚLĄ O TWOJEJ 
PRACY

C U R R I C U L U M  V I TA E
Nazwisko: NISSAN CABSTAR/ATLEONImię: AUTOLAWETAKrótka 

prezentacja: Trudną pracę zostaw dla nasMocne 
strony: Wytrzymałość 

Efektywność 
Bezpieczeństwo 
Komfort pracy

BUDMAT AUTO Sp. z o.o.
09-400 Płock, ul. Bielska 67
tel. 24 / 267 47 24
tel. kom. +48 501 197 069
e-mail: z.serowski@budmatauto.pl

TTTWWWWWÓÓJJJJ PPAARTNER 
WWW BBIZNESIE!

WOJCIESZYN 50C, 24-200 BE YCE

TEL. 081 516 23 53, FAX 081 516 10 50
WWW.AUTONADWOZIA.COM

MARKETING@AUTONADWOZIA.COM

ZZZAAAAPPRRRRAASSSZZAAAMY 
DDOOOO WWWWWSSPPPPÓÓ PRACYCYYR

Y
AAC

PRODUKUJEMY:
 nadwozia do samochodów dostawczych 
i ci arowych

 przyczepy samochodowe do 18 t dmc
 przyczepy sztywne oraz wywrotki 2- i 3-stronne
 burty stalowe i aluminiowe do przyczep, naczep 
oraz nadwozi samochodowych

MONTUJEMY:
 platformy samoza adowcze
 urawie samochodowe
 agregaty ch odnicze
 ogrzewanie postojowe
 kabiny sypialne i spojlery
 izolacj  furgonów

NASZE G ÓWNE ZALETY TO:
 wysoka jako  
 terminowo
wykwalifikowani pracownicy

 konkurencyjne ceny
 wieloletnie do wiadczenie
 wspó praca z firmami w kraju i za granic
 uprawnienia Dozoru Technicznego
 w asny transport do przewozu podwozi
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są już wyposażane w górny 

pokład załadunkowy, w Pol-

sce opacznie nazywany „bal-

konikiem”. Opuszczając go na 

dolną platformę, autolaweta 

z powodzeniem może być wy-

korzystywana do transportu 

np. samochodów dostawczych 

czy busów o wysokości 3 m. Po-

jazdy 12-tonowe często wystę-

pują z przyczepą, zwykle o dmc 

3,5 t. Może być ona centralno-

osiowa lub z obrotnicą.

Ostatnia grupa autolawet 

obejmuje samochody powyżej 

12 t dmc. Zapewniają one naj-

większą ładowność i są chętnie 

wykorzystywane na dłuższych 

trasach. W takich przypadkach 

bardzo praktycznym rozwiąza-

niem może być zestaw składa-

jący się z 18-tonowej ciężarów-

ki i 12-tonowej przyczepy. Na 

raz jest w stanie przewieźć na-

wet 5 samochodów, z których 

każdy może mieć masę własną 

przekraczającą 2 t.

Nie tylko samochody

Autolawety często są też wy-

korzystywane do transportu 

maszyn budowlanych, ale przy 

takich zastosowaniach dmc 

podwozia powinna wynosić 

co najmniej 12 t, zapewniając 

chociaż 6÷7 t ładowności. Jeśli 

ktoś nie musi bądź nie ma tak 

dużo sprzętu, by wynajmować 

„niskopodwoziówkę”, jest to 

bardzo dobre rozwiązanie, bo 

koszty eksploatacji pojedyn-

czego pojazdu są znacznie niż-

sze niż naczepy z ciągnikiem, 

nie wspominając o łatwości za- 

i rozładunku czy wygodnym 

manewrowaniu. Udział za-

budów do transportu maszyn 

nie jest jeszcze zbyt duży, ale 

z roku na rok przybywa chęt-

nych do ich zakupu. Podobnie 

jak w przypadku rozwiązań do 

transportu samochodów, tu 

również są stosowane platfor-

my stałe z rozkładanymi najaz-

dami lub opuszczane hydrau-

licznie, ale o znacznie większej 

nośności. Często różnią się od 

nich także wykończeniem oraz 

wytrzymałością na naciski jed-

nostkowe. Istotne znaczenie 

ma tu rama platformy, której 

konstrukcja może wykluczać 

transport np. wózków widło-

wych. Takie zabudowy mogą 

być też wykorzystywane do 

przewozu ciężarówek, ale czę-

sto ograniczeniem bywa wy-

sokość przekraczająca dopusz-

czalną wartość.

O przystosowaniu zabudo-

wy do realizacji różnych zadań 

w dużej mierze świadczy zain-

stalowane wyposażenie. Przy 

tego typu pojazdach trudno 

mówić o elementach standar-

dowych i opcjonalnych, bo 

wszystko zależy od wymagań 

klienta. Możliwości są na-

prawdę duże. Do najczęściej 

zamawianych pozycji należą 

m.in. jedna lub więcej wycią-

garek, wysięgnik do holowania 

dodatkowego samochodu za 

jedną oś, dodatkowe hydrau-

licznie wysuwane najazdy 

ułatwiające załadunek niskich 

samochodów (np. kamperów, 

sportowych, z uszkodzonym 

ogumieniem), hydrauliczne 

zapory do pracy wyciągarka-

mi poza skrajną drogi, gniazda 

i przewody do awaryjnego roz-

ruchu zimą, przewody pneu-

matyczne do pompowania 

opon lub podawania powietrza 

do holowanego pojazdu. Do 

tego dochodzi szeroka gama 

oświetlenia ostrzegawczego 

i roboczego (w tym światła 

pneumatycznie wysuwane 

w górę i na bok), adaptery do 

przewożenia motocykli, ze-

ważają ocynkowane platformy 

stalowe sterowane hydraulicz-

nie, choć zdarzają się klienci, 

którym szczególnie zależy na 

niskiej masie własnej pojazdu 

i wtedy część zabudowy jest 

wykonywana z aluminium. 

Ładowności 5-tonowych au-

tolawet wynoszą ok. 2400 kg,

pozwalając na wygodny trans-

port np. dużych suvów zgodnie 

z przepisami. Cięższe samo-

chody z tego przedziału często 

Czasami ze względów formalnych korzystnie jest wykonać zabudowę 
na pojeździe o dmc do 7,5 t. Wtedy istotne znaczenie ma podwozie 
o jak najniższej masie własnej, a pod tym względem bardzo dobrze 
wypadają Fuso Canter 7C15 i Iveco Daily 70C17. Pojazdy tego typu 
w połączeniu z zabudową hydrauliczną pozwalają osiągnąć ładowność 
zbliżoną do 3 t.

Możliwość opuszczenia platformy do poziomu podłoża eliminuje 
konieczność rozkładania najazdów. Niezbędnym wyposażeniem 
autolawet pełniących funkcję pomocy drogowej jest wciągarka 
umożliwiająca łatwy załadunek uszkodzonych pojazdów.

Trudniejszym zadaniom z pewnością sprosta MB Actros 2651 6×4 z pełnym zawieszeniem 
pneumatycznym. Jego zabudowa to 10-tonowa platforma hydrauliczna wykonana ze stali nierdzewnej, 
wyposażona w dwie wyciągarki hydrauliczne (7 i 16 t) oraz 10-tonowy wysięgnik holowniczy 
do samochodów ciężarowych i autobusów. Jako praktyczny dodatek (pełniący również ważną rolę 
przeciwwagi) zastosowano żuraw zakabinowy HMF 2420 o wysięgu 14,7 m i udźwigu zależnym 
od wysuwu: 7700÷1180 kg.

Atego bardzo chętnie jest 
wykorzystywane pod zabudowy 
do transportu samochodów. 
Zapewnia dużą ładowność i zwrotność, 
co jest niezwykle ważne przy tym 
rodzaju działalności.
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stawy do uprzątnięcia miejsca 

zdarzenia i wiele innych.

Analiza

Planując zakup autolawe-

ty, przede wszystkim trzeba 

przeanalizować zastosowanie 

pojazdu i ofertę rynku. Potem 

należy dokonać wyboru fi rmy 

zabudowującej, biorąc pod 

uwagę choćby jej doświad-

czenie i wiedzę z zakresu pro-

jektowania, produkcji i użyt-

kowania pojazdów tego typu, 

przepisów branżowych czy 

w końcu obsługę posprzedaż-

ną. Każde nadwozie samo-

chodowe wymaga zaprojek-

towania. Obecnie producenci 

podwozi udostępniają auto-

ryzowanym fi rmom zabudo-

wującym szczegółowe rysunki 

techniczne swoich pojazdów, 

umożliwiając komputeryza-

cję tego procesu. W ten spo-

sób odbywa się on znacznie 

sprawniej, a przede wszystkim 

z dużo większą dokładnością 

i dbałością o szczegóły, co ma 

spore znaczenie. Od momentu 

zamontowania na podwoziu, 

zabudowa jest integralną czę-

ścią samochodu poruszającego 

się po drogach publicznych. 

Ma kluczowy wpływ na bez-

pieczeństwo i zgodnie z za-

łożeniami powinna ułatwiać 

pracę. Oczywiście nie każda 

zabudowa wymaga jednako-

wego zaangażowania kadry 

konstruktorskiej, ale nawet po-

zornie „zwykła” laweta z najaz-

dami musi spełniać określone 

wymagania, aby nie sprawiała 

problemów podczas eksploata-

cji (kąt najazdu, kąt przełama-

nia, rozkład masy, mocowanie 

haka i wiele innych). Ważnym 

zagadnieniem jest także podej-

ście producentów podwozi do 

sprawy świadczeń gwarancyj-

nych. Jeśli fi rma zabudowu-

jąca nie stosuje się do zaleceń 

dostawcy podwozia, to nie jest 

on zobowiązany do świad-

czenia bezpłatnych napraw. 

Z tych powodów warto podej-

mować współpracę z fi rmami 

doświadczonymi i wyspecjali-

zowanymi w tych zabudowach. 

W Polsce często zdarza się, że 

osoba, która przez chwilę po-

pracowała przy budowie auto-

lawet, niedługo potem otwiera 

własny zakład. Stąd biorą się 

3,5-tonowe pomoce drogowe 

z podwójną kabiną albo ogrom-

nym tylnym zwisem, który po-

woduje znaczne niedociążenie 

przedniej osi. W wielu przy-

padkach to klient namawia 

zabudowcę do dziwnych posu-

nięć, a ten chcąc go zatrzymać, 

realizuje zlecenie. Powstaje 

pojazd, który nie tylko stwarza 

realne zagrożenie w ruchu dro-

gowym, ale może szybko ulec 

uszkodzeniu i jest niewygodny 

w obsłudze.

Autolawety to bardzo ważna 

grupa pojazdów użytkowych. 

Na naszym rynku wciąż sporo 

jest pojazdów 3,5-tonowych, 

ale niewykluczone, że przy 

bardziej restrykcyjnym egze-

kwowaniu prawa zyskają na 

popularności cięższe pojazdy. 

Większa uniwersalność takich 

autolawet powinna skompen-

sować koszty ponoszone choć-

by z tytułu opłat drogowych. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Autonadwozia Bednarczyk, 
Bemet.net, Budmat Auto, Tevor

Korzystając z oferty najbardziej uznanych producentów, można 
mieć pewność, że zamówiona autolaweta będzie wykonana zgodnie
z zaleceniami dostawcy podwozia i obowiązującymi przepisami. 
Ważne jest też odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne 
oraz dopracowanie i estetyka konstrukcji, co ma ogromny wpływ 
na eksploatację pojazdu czy jego wartość przy odsprzedaży.

Dość uniwersalnym rozwiązaniem może być 
Nissan Cabstar 35.14 HD. Ma homologację na 3,5 t,
co przy aluminiowej zabudowie sterowanej elek-
trohydraulicznie zapewnia ładowność ok. 1300 kg, 
ale konstrukcja podwozia pozwala na transport 
znacznie cięższych samochodów – do 2,3 t.

W wielu sytuacjach 
praktycznym rozwiązaniem 
jest lekkie pochylenie 
platformy, ułatwiające 
wjazd samochodów 
z niewielkim prześwitem.
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P rzy takich zadaniach pojazd nie 

może być przypadkowy, ale wybra-

ny z największą świadomością. Na 

pewno trzeba zwrócić szczególną uwagę 

na jego możliwości przewozowe i zużycie 

paliwa, które przy pokonywaniu zatłoczo-

nych miast odgrywa bardzo ważną rolę.

Bez sprzęgła

Ciekawą propozycję na takie warunki 

pracy ma DAF. Model LF45 z zabudową 

kontenerową, jaki otrzymaliśmy do testów, 

znakomicie łączy wydajność dużej cięża-

rówki z łatwością prowadzenia i kosztami 

eksploatacji zbliżonymi do mniejszych 

pojazdów użytkowych. Do jego napędu 

wykorzystano 4,5-litrowy silnik Paccar 

FR136, zapewniający moc 185 KM i mak-

symalny moment 700 Nm w zakresie od 

1200 do 1800 obr/min. W 12-tonowym 

samochodzie dystrybucyjnym takie osiągi 

są w zupełności wystarczające. 

Z jednostką skojarzono opcjonal-

ną, zautomatyzowaną skrzynię biegów 

AS-Tronic z 6 przełożeniami. Samochód 

nie ma pedału sprzęgła, a obsługa skrzyni 

jest bardzo łatwa, zarówno w trybie auto-

matycznym, jak i ręcznym. Powierzając 

zmianę biegów przekładni AS-Tronic, kie-

rowca może lepiej skupić się na kierowaniu 

pojazdem, zwłaszcza gdy jest początkujący. 

Dobór przełożeń jest optymalny dla danej 

sytuacji i zależy m.in. od sposobu wciska-

nia pedału przyspieszenia. Przy łagodnym 

dodawaniu „gazu” biegi są zmieniane dość 

wcześnie, zapewniając jak najmniejsze zu-

życie paliwa, przy szybszym – priorytetem 

stają się osiągi, ułatwiając np. bezpieczne 

wyprzedzanie. W trudnych sytuacjach kie-

rowca ma jeszcze do dyspozycji tzw. kick 

down. AS-Tronic jest bardzo dobrze za-

programowany, więc korekty przełożeń są 

zbędne. Jeśli ktoś chce zmieniać biegi sa-

modzielnie lub wymaga tego sytuacja, ma 

jednak taką możliwość. Tryb ręczny załą-

cza się przyciskiem obok fotela kierowcy, 

tuż obok zamontowano przełącznik wy-

boru przełożeń. Nie jest to najszczęśliwsze 

miejsce, bo trzeba go szukać. W obu try-

bach biegi są zmieniane łagodnie, zapew-

niając odpowiedni komfort jazdy.

Oszczędnie

Szeroka rozpiętość przełożeń w skrzyni 

biegów AS-Tronic (6,02÷0,79) jest ade-

kwatna do zastosowania pojazdu. Niska 

prędkość jazdy na pierwszym biegu uła-

twia precyzyjne manewrowanie, z kolei 

nadbieg zapewnia niskie zużycie paliwa, 

gdy trzeba pokonać większą odległość. 

Przy prędkości 70 km/h wskazówka obro-

tomierza zatrzymuje się na 1450 obr/min, 

przy 90 km/h na 1850 obr/min, a więc cały 

czas w zakresie najbardziej ekonomicznej 

jazdy.

Do testowanego LF-a bardzo łatwo

się przyzwyczaić. Mimo wysokiej zabudo-

Na czas, Na czas, na miejscena miejsce
Dystrybucja to bardzo wymagająca gałąź transportu. Musi być punktualna, 
zwykle „pod drzwi” sklepu, który może być zlokalizowany nawet w ścisłym centrum miasta.

Sterowanie windą jest bezpieczne i wygodne. Może odbywać się 
za pomocą dwóch joysticków z prawej strony podwozia lub nożnie, 
przy użyciu włączników zamontowanych w platformie.

Windę Bär Cargolift BC1501S2 napędzają tylko 2 siłowniki, 
dzięki czemu tylne zawieszenie jest mniej obciążone, 
a pojazd zapewnia większą ładowność. 
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wy, jest odporny na boczny wiatr czy 

szybciej pokonywane zakręty. Nawet

w głębokich koleinach nie trzeba kur-

czowo chwytać kierownicy i łatwo utrzy-

mać zamierzony tor jazdy. To zasługa 

precyzyjnego układu sterowania i odpo-

wiednio dobranego zawieszenia. Z przo-

du zastosowano resory paraboliczne 

o nośności 4,5 t, z tyłu 8,5-tonowe miechy 

pneumatyczne. Obie osie współpracują 

ze stabilizatorami przechyłów i zostały 

wyposażone w wentylowane hamulce tar-

czowe. Te ostatnie są wspomagane przez 

hamulec wydechowy załączany przyci-

skiem na kierownicy wielofunkcyjnej. Nie 

jest on zbyt skuteczny, więc jeśli zależy 

nam na intensywniejszym hamowaniu 

bez użycia układu zasadniczego, warto 

przełączyć skrzynię w tryb ręczny i zrobić 

to silnikiem.

Sprawdzone rozwiązania

Kabina Day Cab testowego LF-a nie po-

zostawia wiele do życzenia. Ma szeroko 

otwierane drzwi blokowane w skrajnej po-

zycji i duże stopnie wejściowe, więc nawet 

częste wchodzenie i wychodzenie z wnę-

trza nie jest uciążliwe. W takim LF-ie ła-

two znaleźć wygodną pozycję i „ogarnąć” 

podstawowe przyrządy. Wszystkie pokrę-

tła i przełączniki są czytelnie oznaczone 

i rozmieszczone w najbardziej przewidy-

walnych miejscach. Najczęściej obsługi-

wane nie wymagają odrywania pleców 

od oparcia fotela. Warto docenić kon-

strukcję kierownicy, która jest odpowied-

nio gruba i ma ergonomicznie zamon-

towane przyciski do obsługi tempomatu 

czy hamulca silnikowego, a to na pewno 

zachęca do częstszego korzystania z tych 

urządzeń.

Z prawej strony umieszczono podwój-

ne siedzisko z indywidualnymi oparciami, 

ale są one zamocowane na stałe i nie moż-

na zmieniać ich pochylenia. Szkoda, że 

zabrakło przy nich zagłówków, zwłaszcza 

że w tylnej ścianie nie ma szyby, którą by 

przysłaniały. Mimo długości kabiny rów-

nej 1603 mm, która oczywiście pozwala na 

zamontowanie większej zabudowy, wygo-

spodarowano liczne miejsca na podręczne 

przedmioty. Wśród najistotniejszych jest 

schowek pod zewnętrznym siedziskiem 

pasażera, kieszenie na tylnej ścianie czy 

półki nad szybą czołową.

Pojemnie i bez wysiłku

Testowy LF był wyposażony w zabu-

dowę typu Plywood fi rmy Autonadwozia 

Matczak. Ma ona ściany boczne wykonane 

z płyty stolarskiej o poszyciu zewnętrznym 

i wewnętrznym wykonanym z folii polie-

DAF FA LF45

Dmc (kg) ...................................................... 12 000
Masa własna pojazdu (kg) .............................. 5940
Liczba miejsc ........................................................ 3
Rozstaw osi (mm) ........................................... 4650
Średn. zawrac. między krawężnikami (m) ....... 13,9
Silnik ................................................ Paccar FR136
Liczba cylindrów ................................................... 4
Pojemność (cm3)............................................. 4462
Moc. maks. (KM/kW/obr/min) ........... 185/136/2000
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ...... 700/1200÷1800
Skrzynia biegów ........................ zautomatyzowana 
  .........................................6-stopniowa AS-Tronic
Przełożenie skrzyni biegów ..................... 6,02-0,79
Przełożenie przekładni głównej ....................... 3,73
Przeglądy ........................................... co 55 tys. km
Gwarancja............ 1 rok, na układ napędowy 2 lata

Pasażerowie nie będą narzekać 
na ilość miejsca, ale trudno wytłuma-
czyć brak zagłówków. Pod prawym
siedziskiem znajduje się pojemny
schowek pozwalający na zmieszcze-
nie większych przedmiotów.

Fotel kierowcy 
ma pełną regulację 
i jest odpowiednio 
twardy, ale mógłby 
być nieco głębiej 
wyprofilowany.

Do LF-a łatwo się 
„wskakuje”, więc na-
wet obsługa wielu punk-
tów w ciągu dnia na 
dystrybucyjnej trasie 
nie jest problemem. 

Tablica rozdzielcza 
nie powala finezją, 
ale jest funkcjonalna 
i szybko można 
się do niej 
przyzwyczaić.

strowo-szklanej, tzw. laminatu. Wyłożo-

no je aluminiowym kątownikiem przy-

podłogowym. Do wnętrza można się dos-

tać przez tylne drzwi 2-skrzydłowe otwie-

rane o kąt 270° oraz drzwi boczne jedno-

skrzydłowe. 

Dostęp do wnętrza ułatwia winda zała-

dunkowa Bär Cargolift  BC 1501S2 o dłu-

gości platformy aluminiowej 1810 mm 

i szerokości dostosowanej do wymiarów 

zabudowy. Moment udźwigu windy wynosi 

12 kNm, co oznacza, że na długości ramie-

nia 800 mm zapewnia ładowność 1500 kg.

Została ona wykonana w tzw. technolo-

gii 2=4, a więc jest sterowana za pomocą 

tylko dwóch siłowników hydraulicznych. 

Rozwiązanie to oferuje wszystkie zale-

ty wind 4-siłownikowych, ale jest tańsze 

i lżejsze – masa urządzenia to 385 kg.

Taki DAF ma spore możliwości prze-

wozowe, dzięki czemu może być ela-

styczny w podejmowaniu różnorodnych 

zleceń. Szczelna, starannie wykonana zabu-

dowa znakomicie nadaje się do transpor-

tu artykułów spożywczych nie wyma-

gających kontrolowanej temperatury, 

ale także np. sprzętu AGD/RTV czy me-

bli. Transportowi delikatnych ładunków 

sprzyja miękkie zawieszenie, bo nawet 

na słabszych drogach nie ulegną uszko-

dzeniu. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Bar Cargolift Polska Sp. z o.o.
80-369 Gdańsk, Al. Rzeczpospolitej 8
tel. 58 / 511 63 57
info@baer-cargolift.pl

Windy oferowane przez najlepsze fi rmy zabudowujące w Polsce.

Bär Cargolift – więcej niż tylko urządzenie

Po więcej informacji zapraszamy na naszą 
stronę internetową: 

www.baer-cargolift.pl
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Ten samochód był przebojem. Pięt-

naście lat temu. Gdy rozruszał seg-

ment lekkich aut dostawczych jako 

konstrukcja nietuzinkowa o sympatycz-

nej stylizacji i nadzwyczajnych walorach 

praktycznych. W 2003 r. nieco zbrzydł 

(mili ludzie powiedzą, że spoważniał), 

a od 2008 produkowane jest całkiem nowe 

Kangoo. To dopiero jest unikatem, wyry-

sowanym według prawideł zapomnianej 

nieco „szkoły francuskiej”. Wdzięk, ale po-

zbawiony urody. Tak potrafi ą tylko projek-

tanci nad Sekwaną. 

Konotacje

W 2011 r. Kangoo zostało lekko zmo-

dernizowane. Silniki dostosowano do 

normy Euro 5, a przy okazji odświeżono 

wystrój wnętrz. Najwyraźniej widać zmia-

ny w odmianach osobowych, które dosta-

ły między innymi nowy zderzak w stylu 

„techno”. Dostawcze zachowały zwyczajny, 

neutralny przód. 

Ale hola! Czy przód Kangoo rzeczy-

wiście jest zwyczajny? Wlot powietrza 

w całości jest wpuszczony w zderzak, 

a nad nim mamy gładką osłonę z du-

żym znakiem firmowym, oflankowaną 

łezkowatymi reflektorami. W wyglądzie 

auta można odnaleźć ślady wiodące do 

przedwojennych Renault, które miały 

chłodnicę za silnikiem, czy później-

szych modeli z motorem z tyłu, które 

z przodu świeciły gołą blachą. Nie przy-

padkiem o tym wspominam. Stylizację 

obecnego Kangoo trzeba raczej rozu-

mieć niż wielbić. 

Wydaje się tak szalenie francuska, 

ponieważ podkreśla zalety praktycz-

ne samochodu. Uwypukla siłę krągłe-

go ciałka i obojętność na trywialne, 

mijające mody. Kto nie chce krzyczeć 

za pomocą samochodu „Auto to Ja!”, 

znajdzie w postaci Renault dobrego 

kolegę do pracy. Za spokojem powierz-

Oryginał
Premiera Mercedesa Citana skłania do postawienia pytania: co lepsze – oryginał 
czy adaptacja? Przed państwem jedyne i stuprocentowe Renault Kangoo!

Tablica rozdzielcza ma nietypowy styl, 
harmonizujący z wyglądem zewnętrznym karoserii. 
Miłośnikom rzędów klawiszy z pewnością się nie 
spodoba, ale jest wygodna i czytelna.
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chowności idą krok w krok użytecz-

ność i wygoda. 

Pozorna pustka

Kabina jest równie wysublimowana, 

co powierzchowność „kangura”. Płachta 

parapetu okna spływa szerokim jęzorem 

w dół. Wycięto w niej miejsce na wskaź-

niki i otwory wentylacji. Nad środkowymi 

nawiewami jest wygodna półka na doku-

menty i teczki formatu A4. Nad przednią 

szybą znajduje się półka, oferowana jako 

wyposażenie dodatkowe. W tak małym 

samochodzie na pewno się przyda, choć 

zamykany schowek przed pasażerem jest 

zaskakująco głęboki. On także propono-

wany jest w tańszych modelach jako opcja. 

Standardem jest odkryta półka. Także inny 

drobiazg: podłokietnik z głęboką skrytką 

pod spodem wymaga dopłaty bądź zamó-

wienia najbogatszej wersji Kangoo Pack 

Clim. 

Haczyki na ubrania są nietypowo 

umieszczone pomiędzy fotelami, a nie 

przy drzwiach. Znajdują się dość nisko 

i to ich największy minus. Poza tym po-

mysł umieszczenia kurtek w środku auta, 

a nie przy wejściu wydaje się sensowny. 

Nie ma obawy, że przy wsiadaniu i wysia-

daniu przytrzaśnie się albo ubrudzi rękaw. 

Dźwignia zmiany biegów jest w wygod-

nym miejscu na desce rozdzielczej. Ni-

żej, na tunelu kolejny smaczek: hamulec 

ręczny w formie „odrzutowej” dźwigni, 

z poziomą rączką. Ciekawy i wygodny, ale 

zajmuje sporo miejsca. 

Tablica rozdzielcza wydaje się na pierw-

szy rzut oka pusta jak pejzaż w Bieszcza-

dach. Przełączniki są rozrzucone w kilku 

miejscach, większość z nich przy kierowni-

cy. Wszystko jest jednak zgodne z zasada-

mi ergonomii, a jazda nie wymaga zmiany 

nawyków nabytych w innych samocho-

dach. Francuzi nie mogli sobie darować 

i z przełączników ogrzewania i nawiewu 

zrobili małe arcydzieło dizajnu. Wyglądało-

by znacznie lepiej, gdyby za pomysłowością 

formy poszły wyższej jakości materiały. 

Właśnie użyte we wnętrzu tworzywa są 

pierwszym, co zwraca uwagę, gdy porów-

nujemy Kangoo i Citana. Mercedes wydaje 

się bogatszy. Renault jest bardziej surowe. 

Poza tym w aucie niemieckiej marki obu-

dowa wskaźników jest inaczej zarysowana, 

potężniejsza. 

Normalizacja

Ładownia ma regularny kształt, a z racji 

częściowo zabudowanych ścian bocznych, 

Renault Kangoo Express Standard 90 dCi
Dmc (kg) ..............................................................................1918
Masa własna (kg) .................................................................1251
Ładowność (kg) .....................................................................667
Objętość ładowni (m3) .............................................................. 3*
Długość ładowni (mm) .........................................................1476
Użyteczna szer. ładowni/między nadkolami (mm) ..... 1219/1218
Użyteczna wysokość ładowni (mm) .....................................1129
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ........................609
Wymiary drzwi w świetle: szer. × wys. (mm)
Tylnych ................................................................... 1219 × 1129
Bocznych .................................................................. 636 × 1130
Rozstaw osi (mm) ................................................................2697
Długość/szerokość/wysokość (mm) ................. 4213/1829/1844
Średnica zawracania (m) ......................................................10,7
Liczba miejsc .............................................................................2
Silnik ................................................................................. dCi 90
Liczba cylindrów ........................................................................4
Pojemność (cm3) ..................................................................1461
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) .......................... 90/66/3750
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) ..............200/1750
Typ skrzyni/liczba biegów ..............................................ręczna/5
Czas rozpędzania 0-100 km/h (s)** .........................................15
Prędkość maksymalna** (km/h) ............................................158
Średnie zużycie paliwa** (l/100 km) .......................................5,2
Gwarancja .................................... ogólna 2 lata, na lakier 3 lata, 
  .......................................... antykorozyjna (perforacyjna) 12 lat
Przeglądy .......................................... co 2 lata lub co 30 000 km
Cena wersji podstawowej (zł netto) ..................................51 200
RV*** po 3 latach i przy przebiegu 120 tys. km ................ 42,1%

* 3,5 m3 wliczając miejsce obok kierowcy
** według danych producenta
*** Źródło: Eurotax

użytkownik ma wraże-

nie, że nadkola prawie 

wcale nie zajmują miej-

sca. Z prawej strony, 

przy tylnych drzwiach 

umieszczono podno-

śnik. Koło zapasowe jest 

na tylnym zwisie pod 

samochodem, dostępne 

z zewnątrz. Do standar-

du należy sześć zaczepów 

w podłodze służących do 

mocowania ładunku. 

Oprócz pełnej ścianki 

działowej z oknem lub 

bez niego, oferowana 

jest na życzenie siatko-

wa, składana pionowo 

w połowie. Montowa-

na jest w komplecie 

ze składanym fotelem 

pasażera i pozwala uzy-

skać dodatkowo 0,5 m3

przestrzeni ładunkowej. 

Oba elementy kosztują 

po 439,02 zł netto, czyli 

w sumie 878,04 zł. 

Fotel kierowcy ma 

spory zakres regulacji, 

jak na tę klasę dostaw-

czaka. Wrażenia z jazdy 

są inne niż w Citanie. Zawieszenie, a także 

elektrycznie wspomagany układ kierowni-

czy pracują miękko. Wprawdzie Kangoo, 

nawet puste, nie ma tendencji do kołysa-

nia się, ale na łagodnych nierównościach 

raczej „pływa” niż „obija się”. Mercedes 

jest sztywniejszy. Hałas silnika, mierzony 

jedynie uchem, wydaje się porównywalny. 

W końcu oba auta mają te same jednostki, 

choć w Citanie czterocylindrowy diesel ma 

nieco inną intonację. Przy prędkościach 

miejskich można swobodnie rozmawiać. 

Przekroczenie 110 km/h w obu autach wy-

wołuje znaczący wzrost hałasu. 

Najtańsze Kangoo Standard, czyli o dłu-

gości 4,2 m w wersji furgon z 75-konnym 

silnikiem kosztuje 52 850 zł netto. Analo-

giczny Citan wymaga wpłacenia 54 400 zł. 

W praktyce oba auta mają niemal iden-

tyczne możliwości. Ogólnie rzecz biorąc 

Citan jest o kilkadziesiąt kilogramów 

cięższy, w związku z czym ma nieco niższą 

ładowność niż jego odpowiedniki z gamy 

Kangoo. Ponadto Renault można zamówić 

w wariancie o ładowności podwyższonej 

do 800 kg, co kosztuje 861,79 zł bez VAT. 

Przy równoważących się zaletach i wa-

dach oraz z braku innych wskazań, użyt-

kownik każdego z tych samochodów płaci 

po prostu za markę. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Haczyki na ubrania zamocowane 
między fotelami na tylnej ścianie 
to dobry pomysł. Szkoda tylko, 
że nie umieszczono ich wyżej. 
W tym przypadku i tak nie można 
korzystać z lusterka wewnętrznego.

Wysoko umieszczone, 
wąskie światła to przygo-
towanie do ruchu miej-
skiego. Plastikowa osłona 
zderzaka jest podzielona 
na trzy segmenty.

Ściany ładowni są częściowo 
zabudowane, co sprawia, że nadkola 
wydają się małe, a wykrój tylnych 
drzwi daje dostęp do całej, możliwej 
do wykorzystania przestrzeni. Lewe 
drzwi boczne wymagają dopłaty.
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WW  łaśnie dlatego mię-

 dzynarodowe porty 

 lotnicze muszą speł-

niać rygorystyczne wymagania 

co do stosowanych środków 

bezpieczeństwa. Niezawodny 

sprzęt przeciwpożarowy to 

podstawa. Spółka Polskie Porty 

Lotnicze w listopadzie 2012 r.

odebrała pojazdy pożarnicze 

zakupione dzięki dofi nanso-

waniu z Unii Europejskiej. 

Wchodzą one w skład projektu 

zakupowego, którego łączna 

wartość wyniosła 10,6 mln zł 

netto, z czego 8,5 mln pocho-

dzi ze środków z Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego.

W ramach projektu: „Za-

kup sprzętu operacyjnego dla 

Lotniczej Straży pożarnej Por-

tu Lotniczego w Warszawie” 

zakupiono zestaw do usuwa-

nia unieruchomionych stat-

ków powietrznych (odebrany 

w 2009 r.) oraz dwa pojazdy 

ratowniczo-gaśnicze (odebra-

ne w 2012 r.). 

Sprzątanie

Zestaw do usuwania unie-

ruchomionych statków po-

wietrznych pracuje na war-

szawskim lotnisku od 3 lat. 

Uzupełnił środki posiadane 

już przez PPL. Przedtem lotni-

sko dysponowało sprzętem do 

podnoszenia takich maszyn, 

zakupiony wózek pozwala 

sprawnie usuwać unierucho-

mione samoloty z drogi starto-

wej lub drogi kołowania. „Dol-

ly” zakupiono, żeby usprawnić 

usuwanie samolotów, które 

na skutek awarii nie są w sta-

nie same opuścić pas startowy 

i blokują ruch na lotnisku. Sta-

nowi on element zestawu obok 

poduszek pneumatycznych, 

kompresora, uprzęży do pod-

noszenia oraz mat utwardza-

jących podłoże. Maksymalnie 

może udźwignąć 50 t. Porusza 

się z prędkością 6 km/h. Urzą-

dzenie kosztowało 1,13 mln zł 

netto, z czego 0,9 mln dofi nan-

sowała Unia Europejska. Lądo-

wanie awaryjne samolotu pilo-

towanego przez kap. Tadeusza 

Wronę w listopadzie 2011 r.

pokazało, jak bardzo taki 

sprzęt jest potrzebny na lot-

nisku. W zeszłym roku doku-

piono już z własnych środków 

poduszki do podnoszenia stat-

ków powietrznych.

Na 20 metrów w górę

Druga część inwestycji to 

dwa wozy ratowniczo-gaśni-

cze wyprodukowane przez 

austriacką fi rmę Rosenbauer 

International typu ARFF-

Panther 8×8 CA-7 SWB, któ-

re zastąpiły wyeksploatowany 

sprzęt (wozy typu Barraku-

da wyprodukowane w 1996 

i 1997 r.) i tym samym po-

zwoliły utrzymać dziewiątą 

kategorię interwencyjnego za-

bezpieczenia ratowniczo-ga-

śniczego na Lotnisku Chopina 

w Warszawie. Zgodnie z prze-

pisami od momentu zaalarmo-

wania do podjęcia interwencji 

nie może upłynąć więcej niż 

3 minuty. Żeby skrócić czas 

dojazdu do pasa startowego, 

specjalnie wybudowano drogę, 

co zmniejszyło czas dojazdu 

o 12 s. Dodatkowo wybu-

dowano drugą strażnicę. Te 

działania w połączeniu z moż-

liwościami nowych wozów 

strażackich wpłynęły na skró-

cenie czasu dojazdu z 3 min. 

do 2 min. 40 s, co jest niezwy-

Poniżej 3 minut
Gdy wybuchnie pożar, każda sekunda jest droga. Niezawodny sprzęt ma szczególne 
znaczenie, gdy w grę wchodzi wiele ludzkich istnień. Lotnisko to miejsce, gdzie szybka 
interwencja może zapobiec wielkiej tragedii.

Napęd na wszystkie koła, wysokie zawieszenie niezależne i solidna osłona 
podwozia, to tylko niektóre elementy, które wskazują, że szybko się nie podda.

Panther rozpędza się do prędkości 80 km/h w 14 s. 
Do zatrzymania się z 30 km/h potrzebuje 6 m.
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kle istotne z punktu widzenia 

bezpieczeństwa pasażerów. 

Zakupione pojazdy są zbu-

dowane zgodnie z wymagania-

mi stawianymi przez PPL. Kry-

teria były dość ostre. Musiały 

spełniać wszystkie wytyczne 

zawarte w międzynarodowych 

przepisach o bezpieczeństwie 

ruchu lotniczego oraz krajo-

wych przepisach mówiących 

o certyfi kacji pojazdów. Roz-

miary samochodów były spe-

cjalnie dostosowywane do wa-

runków lokalowych lotniska. 

Ich długość to 12 m, szerokość 

3,35 m i wysokość 3,85 m.

Dmc wozów bojowych to 52 t, 

natomiast zakupione pojazdy 

z całym ekwipunkiem ważą 

około 46 t. Nowością jest za-

stosowanie dwóch silników 

o mocy 634 KM każdy, co 

w sumie daje moc 1268 KM. 

Spełniają normę emisji spalin 

Euro 4. W razie konieczności je-

den z silników napędza pompę 

do wody. W układzie przeniesie-

nia napędu znajduje się skrzynia 

biegów Allison. W kabinie mie-

ści się czterech strażaków.

Pojazdy są wyposażone 

w zbiornik wody o pojemno-

ści 12  600 l i zbiornik środka 

pianotwórczego – 1520 l. Au-

topompa pracując na I stop-

niu, pompuje 10  000 l/min, 

a na II – 400 l/min. Monitor 

główny wypuszcza 6000 l/min, 

działko zderzakowe – 3230 l/

min – ułatwia gaszenie pożaru 

np. pod skrzydłem, a przebijak 

– 950 l/min. Dodatkowo do 

dyspozycji są linie szybkiego 

natarcia: dwie niskociśnienio-

we po 30 m i wysokociśnie-

niowa, 60-metrowa, obydwie 

o wydajności 200 l/min. Pod-

czas akcji pojazdy gaśnicze 

czasami muszą wjechać na roz-

lewisko paliwa. Wtedy chronią 

wóz zraszacze podwozia i kabi-

nowe, jest ich ogółem 14.

Wysięgnik teleskopowy, prze-

gubowy podnosi się na wyso-

kość 20 m i działa w promieniu 

14 m. Może się obracać o 60°. 

Lanca przebijająca ma długość 

0,5 m. Monitor główny ma 

zasięg zrzutów prądów gaśni-

czych 90 m, a działko zderza-

kowe 65 m. 

14 sekund do 80

W przypadku gaszenia po-

żarów najważniejszy jest czas. 

Panthery rozpędzają się od 

0 do 80 km/h w ciągu 14 se-

kund. Maksymalnie mogą 

poruszać się z prędkością 

147 km/h. Mają promień skrę-

tu 27 m. Pokonują wzniesienia 

o kącie 50°. Przechył boczny 

wynosi 38°, co gwarantuje, 

że podczas wchodzenia w za-

kręt pojazd się nie przewróci. 

Z prędkości 30 km/h zatrzy-

mują się na odcinku 6 m. Łuk 

na drodze pokonują z prędko-

ścią 79 km/h, co dwukrotnie 

przekroczyło wymóg stawiany 

przez PPL. Niezależne zawie-

szenie pozwala sprawnie poko-

nywać nierówności i gwaran-

tuje stabilność pojazdu.

PPL postawiło również 

warunek, co do pojemności 

zbiornika paliwa. W pojazdach 

gaśniczych nie może go zabrak-

nąć, dlatego miało być to mini-

mum 480 l. Ważne było także 

zawieszenie zbiornika wodno-

pianowego, ponieważ wcześniej 

były problemy z takim moco-

waniem. Zakupione jednostki 

spełniają najwyższe standardy 

światowe. Kosztowały 9,44 mln 

zł, z czego 7,53 pochodziło ze 

środków unijnych. 

Lotnisko musi się rozwijać 

i dysponować sprzętem, któ-

ry jest adekwatny do tego, ja-

kim dysponują linie lotnicze. 

W grę wchodzi bezpieczeń-

stwo wielu ludzi, dlatego nie 

ma tu miejsca na oszczędności. 

Dwa wycofane z pracy na Lot-

nisku Chopina pojazdy zostały 

wydelegowane do pracy na 

mniejszym obiekcie. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, PPL

Przyjazna w odbiorze tablica rozdzielcza. Kontrolki są 
pogrupowane, co ułatwia pracę kierowcy. Z prawej 
strony jest panel do sterowania systemem gaśniczym.

Wozy zostały wyposażone w opony 
Michelin XGC 445/80R25, które mają poradzić 
sobie ze zróżnicowanymi warunkami pracy.

Usuwanie unieruchomionego samolotu z pasa startowego.

www.truck-van.pl

2/2013 45TruckTruckVanVan&

SPECJALNESPECJALNEPożarniczePożarnicze



F irma dostarcza jednostki napędowe 

do pojazdów i maszyn budowlanych 

i rolniczych, do pojazdów militar-

nych, a także jednostek pływających. Osob-

nym polem działalności są silniki do agre-

gatów prądotwórczych. 

Podobnie, jak w przypadku silników 

samochodowych, również inne jednostki 

wysokoprężne oferowane do określonych 

zastosowań w różnych rejonach świata 

muszą spełniać szereg norm odnośnie 

emisji spalin. Przykładem jest obowiązu-

jąca obecnie amerykańska norma Tier 4A, 

precyzująca zawartość szkodliwych skład-

ników w spalinach i jej europejski odpo-

wiednik Stage 3. W 2014 r. zacznie obowią-

zywać Tier 4B (Stage 4), która radykalnie 

obniża dopuszczalny poziom emitowanych 

cząstek stałych i tlenków azotu. 

Silniki Scanii już dziś spełniają naj-

ostrzejsze wymogi ekologiczne, wyprze-

dzając obowiązujące przepisy. Jest to jed-

nym z powodów, dla którego znajdują 

wielu nabywców. Unifi kacja jednostek 

usprawnia ich montaż w różnego typu po-

jazdach oraz niebagatelnie ułatwia serwis. 

Dla odbiorców, np. producentów maszyn 

budowlanych i ich klientów nie mniejsze 

znaczenie ma szeroko rozbudowana sieć 

serwisowa. Użytkując silnik Scanii, nie 

trzeba się martwić o dostęp do części czy 

wykwalifi kowanych mechaników. 

Oferta obejmuje 5-cylidrowe jednostki 

9-litrowe, 6-cylindrowe 13-litrowe oraz 

V8 o pojemności 16 l. Jak nietrudno się 

zorientować, paleta silników do maszyn, 

łodzi i agregatów prądotwórczych jest 

w dużym zakresie analogiczna do tej, 

z jakiej korzystają samochody ciężarowe 

i autobusy Scanii. Pokrewieństwo konstruk-

cyjne tych diesli z jednostkami pracujący-

mi w setkach tysięcy pojazdów na drogach 

sprawia, że są równie trwałe i niezawodne. 

Scania nie narzeka na brak zamówień. 

W 2012 roku rozszerzyła współpracę z ko-

reańską fi rmą Doosan, producentem sprzę-

tu budowlanego. Silniki Scania pracują 

w jej wozidłach, a także innych maszynach. 

Spektakularnym sukcesem jest podpisany 

z końcem ubiegłego roku kontrakt na dosta-

wę 3 tys. jednostek dla holowników lotni-

skowych TaxiBot, zdolnych do przeciągania 

po płycie lotniska Airbusów A320 i A380. 

Mniejszy wariant TaxiBot korzysta z dwóch 

silników 9-litrowych, większy ma dwie wi-

dlaste „ósemki” o mocy 765 KM każda. 

Silniki Scania pracują również w dwóch 

szybkich łodziach patrolowych Straży Gra-

nicznej w Gdańsku. Są to „ósemki” o mocy 

750 KM. Każda z łodzi ma 24 m długości 

i wyporność 51 ton. Natomiast V8 o mocy 

538 KM pomrukuje pod pokładem żaglow-

ca „Fryderyk Chopin”. Systematyczną ob-

sługą tego silnika zajmuje się szczeciński, 

autoryzowany serwis Scanii. 

W Polsce są zresztą nie tylko użytkow-

nicy przemysłowych silników Scanii, ale 

również producenci, którzy montują je 

w swoich wyrobach. Wojskowe Zakłady 

Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich 

stosują je do napędu kołowych transpor-

terów opancerzonych „Rosomak”. WZM 

wykorzystują 6-cylindrowe, turbodołado-

wane diesle o mocy 490 KM. Dzięki nim 

mieszczący na pokładzie w zależności 

od wersji od 9 do 11 żołnierzy i ważący 

22 tony, ośmiokołowy pojazd może się roz-

pędzić do 100 km/h. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Scania

Zasilanie
Scania słynie 
z ciężarówek i autobusów, 
ale w niektórych kręgach 
nie mniej znane są 
jej silniki.

Silnik Scanii 
napędza produkowane 

w Siemianowicach Śląskich 
„Rosomaki”. 

Zapewnia transporterom 
doskonałe przyspieszenie 

i własności terenowe.

TaxiBot w ciężkiej wersji ma dwa silniki V8 o łącznej mocy 1530 KM. Wydaje się, że to niebotyczna 
wielkość, ale holowanie samolotów po płycie lotniska ma sens ekologiczny i ekonomiczny. Pozwala 
ograniczyć emitowany przez nie hałas i zmniejszyć ich zużycie paliwa. 

Koreańska firma Doosan rozszerzyła współ-
pracę ze Scanią i postawiła na jej silniki. Będzie 
je montować nie tylko w wozidłach, ale również 
innych maszynach budowlanych. 
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www.TSL-biznes.pl/prenumerata

Prenumeratę miesięczników 
TSL Biznes oraz Truck & Van
można zamówić przez:

> www.TSL-biznes.pl/prenumerata

> e-mail: prenumerata@tsl-biznes.pl
  prenumerata@truck-van.pl

> fax: 22 205 07 57

> pocztą: Redakcja TSL Biznes 
  i Truck& Van
  ul. Skrzetuskiego 16 B, 
  02-726 Warszawa

> telefon: 22 213 88 28

Roczna prenumerata 
(11 wydań): 

TSL Biznes .......w cenie 99 zł z VAT
Truck & Van ......w cenie 49 zł z VAT
oba tytuły  ........w cenie 129 zł z VAT

Formularz prenumeraty
Dane do wysyłki

Imię

Nazwisko

Nazwa 
fi rmy

Adres

Kod    Poczta

Telefon

e-mail

Dane do faktury
Nazwa 
fi rmy

NIP

Adres (jeśli inny niż do wysyłki)

Kod         Poczta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KMG Media Sp. z o.o. dla celów prenumeraty, marketingu i wydawania 
miesięczników TSL Biznes i Truck & Van. Dane osobowe mogą być sprawdzane i poprawiane.

Data i podpis
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dla wszystkich
profesjonalistów

branży TSL

www.TSL–biznes.pl/prenumerata

Teraz jeszcze więcej możliwości

Promocyjna prenumerata 
   obu tytułów

Prenumerata roczna

tylko 99 zł
Prenumerata roczna

tylko 49 zł

Coroczne, automatyczne przedłużanie prenumeraty

Zamawiam roczną prenumeratę (11 wydań)

TSL Biznes od numeru   /2013 

Truck&Van od numeru   /2013 

oba tytuły od numeru   /2013 

129 zł
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(5% VAT)

Czy warto inwestować w IT?

Nowe obowiązki 
spedytora, nadawcy i odbiorcy

Logistyka branży elektronicznej i hightech

Dalszy spadek cen  
w transporcie

WWW.TSL-BIZNES.PL
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Logistyka branży 
i przemysłowej

WWW.TSL-BIZNES.PL
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Temat numeru:

magazynów?

powierzchni 
magazynowych

Wzrastają ceny transportu 
(raport Transport Market Monitor)

Rewolucja 
w przewozach ponadgabarytowych
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Ford Transit 
Van of the 
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Volvo FHNowe oblicze ci
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Pojazdy komunalne
Nowe Volvo FH

IAA Hanower 2012Przegl d zabudów

Praktyczny sprawdzian na szwedzkich 
drogach
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Scania R440 SCRdno ci
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Pojazdy komunalne
Nowe Volvo FH

IAA Hanower 2012Przegl d zabudów

Praktyczny sprawdzian na szwedzkich 
drogach
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Scania R440 SCRRdnono cici

Naczepy na IAA Wy cigi 
ci arówek – sezon 

zako czony
Rynek naczep 

i przyczep 2012

Przegl d: naczepy, 
przyczepy, zabudowy

MAN 
na najwy szym 

podium
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DAF XF po zmianachDAF XF po zmianach
Silniki Euro 6, nowe podwozie i wi ksza kabinaSilniki Euro 6, nowe podwozie i wi ksza kabina



W W W . I V E C O . P L

 

 


