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Najlepsze zostaje 
na koniec

Optymalne
rozwiązanie dla 
efektywnego 
transportu

Volvo FH Classic zamyka pewną epokę. A my najlepsze zostawiamy na koniec. Aby uczcić legendarne Volvo FH, 
przygotowaliśmy specjalną, limitowaną ofertę, łączącą niezwykle wydajne Volvo FH Classic z szerokim wachlarzem 
usług wspomagających ekonomikę paliwową oraz bezpieczeństwo. Wykorzystaj potencjał tego ekonomicznego i 
wygodnego rozwiązania dla transportu - w bardzo konkurencyjnej cenie, z możliwością korzystnego finansowania 
VFS Usługi Finansowe. Aby poznać szczegóły oferty, skontaktuj się z Twoim dealerem Volvo Trucks lub wejdź na 
stronę www.volvotrucks.pl

volvo FH Classic



Będzie lepiej
Zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Europejską budżetem Unii w latach 2014-20 

Polska ma dostać o ponad 4 mld euro większe wsparcie niż miało to miejsce we właśnie 

kończącym się okresie 2007-2013. 105,8 mld euro, czyli około 441 mld zł to mniej niż 

proponowano nam jeszcze w 2011 r. (111,5 mld euro), ale biorąc pod uwagę znaczne cięcia, 

jakie KE poczyniła w budżecie, należy się cieszyć, że zamiast mniej dostaliśmy więcej. 

W takim kształcie budżetu nasz kraj jest jego największym benefi cjentem. 

W ramach funduszy spójności na 

wyrównywanie poziomu rozwoju między 

krajami i regionami UE trafi  do nas najwięcej 

– 23% środków, co daje 72,9 mld euro 

(303,6 mld zł). W poprzednim budżecie 

dostaliśmy mniej: 69 mld euro, co stanowiło 

ok. 19,5% wszystkich środków. Jest więc 

powód do zadowolenia.

Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą całej 

strefy euro i zapowiadane bardzo powolne 

wychodzenie z kryzysu, nowy budżet 

Unii napawa nadzieją. Mimo obaw, jakie 

towarzyszyły nam w ostatnim czasie, możemy 

liczyć na zastrzyk unijnych pieniędzy, 

czyli również na fi nansowanie nowych 

inwestycji i kontynuowanie już rozpoczętych. 

Patrząc z tej perspektywy przyszłość wygląda 

obiecująco. Teraz tylko pozostał mały szczegół 

– Parlament Europejski musi zatwierdzić 

budżet w zaproponowanym kształcie. 

A nie będzie to łatwe. Jedynie Polska i Słowacja mogą czuć się usatysfakcjonowane. Pierwszy 

raz w historii budżet na lata następne jest mniejszy od poprzedniego, z czym nie może 

pogodzić się większość krajów członkowskich.

Na razie jednak mamy rok 2013. Według ekonomistów poprawa sytuacji gospodarczej 

w Polsce nastąpi już w drugiej połowie roku. Lepszej koniunkturze powinny sprzyjać tańsze 

kredyty i większa odwaga inwestorów w podejmowaniu nowych wyzwań. Niekorzystna 

sytuacja gospodarcza w Europie zdeterminowała przedsiębiorców do szukania innych 

rynków zbytu, co teraz przyniesie wymierne korzyści. Szczególnie, jeżeli weźmiemy 

pod uwagę prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej. Polski PKB w tym roku ma wzrosnąć 

o 1,2%, a w przyszłym o 2,2%. W Unii Europejskiej w tym roku przewidywany wzrost PKB 

to 0,1%, a w przyszłym o 1,6, natomiast w strefi e euro w tym roku zapowiadany 

jest spadek o 0,3%, a w przyszłym wzrost o 1,4%. ▐
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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 lutego  –  WARSZAWA
5 marca  –  WROCŁAW
12 marca  –  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.



Mercedes-Benz kontynuuje rozszerzanie gamy modelowej. 
Arocs to całkowicie nowa propozycja przeznaczona dla branży budowlanej.

Ofensywa trwa!

Wymaga ona pojazdów ściśle do-

pasowanych do specyficznych 

warunków użytkowania. Połowa 

z nich pracuje bezpośrednio na budowie, 

a jedna trzecia dostarcza na nią sprzęt 

lub materiały. Kolejne 15% wykorzystu-

je się do przewozu betonu towarowego. 

Arocs wychodzi naprzeciw tym potrze-

bom, bo jest dostępny w różnych wer-

sjach, najlepiej odpowiadających kon-

kretnym zastosowaniom. Do wyboru są 

ciągniki siodłowe oraz podwozia 2-, 3- 

i 4-osiowe w 16 wariantach mocy: od 238 

do 625 KM. Już od początku produkcji, 

wszystkie oferowane silniki są zgodne 

z normą Euro 6.

Optymalnie

Arocs umożliwia przede wszystkim 

bardziej precyzyjny podział obowiązków. 

Znakiem rozpoznawczym Arocsa jest masywna osłona chłodnicy, której kształt 
ma nawiązywać do zębów stosowanych w łyżkach maszyn roboczych.

www.truck-van.pl
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To zasługa m.in. wersji Loader i Groun-

der. Pierwsza z nich została zaprojekto-

wana w celu ograniczenia masy własnej. 

Dzięki temu uzyskano optymalną ładow-

ność ciągnika 4×2 i betonomieszarki 8×4 

o dmc 32 t, która może przewozić jedno-

razowo 8 m3 gotowego betonu. Grounder 

to z kolei model przeznaczony do pracy 

w szczególnie trudnych warunkach, np. 

kamieniołomach. Ma on wiele modyfi kacji 

technicznych, takich jak belki poprzecz-

ne o grubości 9 mm, zapewniające dużą 

wytrzymałość i stabilność w najcięższym 

terenie. 

Ramy, ich wysokości czy zwisy odbie-

gają od stosowanych w pojazdach dale-

kobieżnych. W rezultacie nie muszą być 

dostosowywane do pojazdów wykorzy-

stywanych w transporcie budowlanym. 

W ofercie są np. ciągniki siodłowe 4×4 czy 

dostępne wcześniej wyłącznie w ramach 

przebudowy modele z jedną osią przed-

nią i trzema tylnymi – 8×4/4. Taki po-

jazd może być właściwym rozwiązaniem 

w przypadku żurawia montowanego tuż 

za kabiną. Ostatnia oś jest pojedyncza 

i kierowana, co ułatwia manewrowanie na 

ograniczonej przestrzeni.

Moc dopasowana do potrzeb

Wybór silników oferowanych w Arocsie 

może przyprawić o zawrót głowy, ale jeśli 

ktoś ma sprecyzowane wymagania, z pew-

nością znajdzie dla siebie odpowiednią 

jednostkę. Nowością jest rzędowy, 6-cy-

lindrowy silnik OM 473 o pojemności 

15,6 dm3 i maksymalnej mocy 625 KM. 

Dzięki wysokim osiągom znakomi-

cie sprawdza się w zastosowaniach off -

roadowych, transporcie ciężkim czy jeź-

dzie z wysokimi prędkościami w terenie 

o wymagającej topografi i. Nowy silnik 

zapewnia moment obrotowy od 2600 do 

3000 Nm. Niezależnie od wariantu mocy 

wartość 2500 Nm jest dostępna przy obro-

tach bliskich przełożeniu neutralnemu. 

Jedną z charakterystycznych cech nowe-

go silnika OM 473 jest układ turbowspo-

magania. Obejmuje on dodatkową turbi-

nę wykorzystującą spaliny opuszczające 

standardową turbosprężarkę. Uzyskiwana 

w ten sposób siła napędowa, za pośred-

nictwem sprzęgła hydrokinetycznego, jest 

przekazywana na wał korbowy. Techno-

logia turbowspomagania zwiększa moc 

jednostki OM 473 o ok. 50 kW (68 KM), 

a jednocześnie zapewnia mniejsze zużycie 

paliwa w warunkach dużego obciążenia 

nawet o ok. 2%.

Dla wielu zastosowań praktycznym 

rozwiązaniem może być silnik OM 471. 

Ma on pojemność 12,8 dm3, zapewnia 

maksymalną moc 510 KM i moment ob-

rotowy 2500 Nm. Efektywny zakres ob-

rotów rozpoczyna się już od ok. 800 obr/

min, umożliwiając ekonomiczną jazdę 

w różnych warunkach drogowych. Na 

tej jednostce bazuje silnik OM 470 o po-

jemności 10,7 dm3, charakteryzujący się 

wysoką wydajnością i oszczędnością, jed-

nocześnie przy kompaktowej budowie 

i stosunkowo niewielkiej masie własnej. 

W tym przypadku maksymalna moc 

wynosi 428 KM, a moment obrotowy 

2100 Nm. Zarówno OM 470, jak i OM 

471 mogą pochwalić się szczególnie trwa-

łą konstrukcją. Głowica cylindrów została 

wykonana z żeliwa wermikularnego (CGI), 

a tłoki ze stali. Te ostatnie mogą pochwalić 

się dłuższą żywotnością i odpornością na 

obciążenia spowodowane wysokim ciśnie-

niem zapłonu.

Ofertę zamyka seria jednostek OM 936, 

oferowana w wariantach mocy 238÷354 KM

i maksymalnego momentu obrotowego 

1000÷1400 Nm. Mają one lekką, zwartą 

konstrukcję, wyróżniają się maksymalnym 

ciśnieniem wtrysku 2400 barów oraz regu-

lacją faz rozrządu.

Bez wysiłku

W układzie przeniesienia napędu Aroc-

sa standardowo są stosowane w pełni 

zautomatyzowane skrzynie PowerShift  3 

o 8, 12 lub opcjonalnie 16 przełożeniach. 

Ułatwiają one pracę kierowcy, zwłaszcza 

podczas trudnych manewrów lub w cięż-

kim terenie. Za dopłatą są również dostęp-

ne skrzynie ręczne, 9- lub 16-stopniowe.

Zmodyfi kowana przekładnia wyróżnia 

się przede wszystkim szybszą zmianą bie-

gów. W porównaniu do stosowanej wcze-

śniej skrzyni PowerShift  2, czas potrzebny 

na zmianę przełożenia jest krótszy o 20%, 

a biorąc pod uwagę skrzynię Telligent 

nawet o 50%. W dodatku zaawansowany 

system czujników zapewnia precyzyjny 

dobór biegów, odpowiednio dopasowa-

ny do aktualnych warunków drogowych 

i obciążenia. Jedną z kluczowych cech 

przekładni jest możliwość wykrycia zjazdu 

ze wzniesienia i w rezultacie utrzymania 

dotychczasowego biegu. Nowa funkcja peł-

zania pozwala z kolei na jeszcze łatwiejsze 

ruszanie czy wykonywanie precyzyjnych 

manewrów. Ciekawym rozwiązaniem jest 

także tzw. tryb uwalniania (rocking-free), 

który umożliwia samodzielne wydostanie 

się z błotnistego lub podmokłego podło-

ża oraz mechanizm bezpośredniej zmia-

ny przełożeń, pozwalający na przejście 

z pierwszego do wstecznego biegu z pomi-

nięciem pozycji neutralnej.

Zależnie od typu pojazdu, Arocs jest 

wyposażany w program jazdy off -road 

i/lub power. Oba oferują trzy tryby pracy 

przekładni. Standardowy, z seryjną funkcją 

eco-roll, wspiera ekonomiczny styl jazdy 

w ruchu drogowym. Tryb manualny za-

Nowy silnik OM 473 to najmocniejsza jednostka 
oferowana w Arocsie. Ma turbowspomaganie 
i zapewnia grubo ponad 600 KM, dzięki czemu 
z łatwością może sprostać najtrudniejszym zada-
niom spotykanym w transporcie budowlanym.

Stopnie wejściowe przypominające 
schody odciążają ręce i ułatwiają 
częste wchodzenie i wychodzenie 
z kabiny, typowe w dystrybucji 
materiałów budowlanych.

Dla zapewnienia jak największej ładowności, tylny 
wózek jezdny może być wyposażony w pojedyncze 
ogumienie. Koła obu osi mają mocowanie 
odsunięte na zewnątrz pojazdu, zapewniając 
odpowiednią stabilność.

www.truck-van.pl

3/2013 7TruckTruckVanVan&

BUDOWLANEBUDOWLANEPrezentacjaPrezentacja



przed przeciążeniem i systemem ostrzegaw-

czym. W pojazdach z jedną osią napędową 

jest stosowane sprzęgło jednotarczowe, które 

może przenieść moment obrotowy o warto-

ści 2600 Nm, dla pozostałych przewidziano 

sprzęgło dwutarczowe (opcjonalnie dostęp-

ne przy wszystkich konfi guracjach napędu).

W każdych warunkach

Poza wersjami Arocsa z jedną lub dwie-

ma osiami napędowymi, zaprojektowanymi 

do jazdy po drogach utwardzonych, klienci 

użytkujący ciężarówki w terenie mają te-

raz do wyboru aż trzy warianty napędu na 

wszystkie koła, zapewniające optymalną 

trakcję w trudnych warunkach. Największą 

nowością jest system Hydraulic Auxiliary 

Drive przeznaczony do zastosowań drogo-

wych i okazjonalnych sytuacji wymagają-

cych dodatkowej siły napędowej. Jego za-

sadniczą część stanowią silniki hydrauliczne 

zamontowane przy przednich kołach. Takie 

rozwiązanie pozwala ograniczyć zużycie 

paliwa i zapewnia znacznie niższą masę 

własną, w porównaniu do modeli ze stałym 

napędem wszystkich kół nawet o 500 kg. 

Standardowo lub gdy wymagania dotyczące 

obciążenia i zużycie paliwa są bardziej istot-

ne od dodatkowej trakcji, jest stosowany 

mechaniczny, dołączany napęd przedniej 

osi za pośrednictwem skrzyni rozdzielczej 

VG 3000. Ostatnim wariantem jest stały na-

pęd na wszystkie koła ze skrzynią rozdziel-

czą VG 1600 i dodatkowym przełożeniem 

terenowym. Każdy Arocs z napędem na 

wszystkie koła ma odłączany ABS. Zdarza 

się, że zablokowane koła zbierają grunt, 

a w efekcie jego nagromadzenia skraca się 

droga hamowania.

Projektując Arocsa, wiele uwagi poświę-

cono ramie. Element ten, kluczowy z punk-

tu widzenia pracy w terenie, ładowności 

czy trwałości, jest dostępny w dwóch wa-

riantach. Na potrzeby eksploatacji głównie 

na budowach i w warunkach terenowych 

przewidziano ramę o szerokości 744 mm 

i grubości profi lu 8 lub 9 mm, wykonaną 

z formowanej na zimno, wysokowytrzy-

małej, drobnoziarnistej stali, w połączeniu 

z solidnymi resorami stalowymi o szeroko-

ści 100 mm. Z kolei dla pojazdów użytko-

wanych głównie na drogach dedykowana 

jest rama o szerokości 834 mm i grubości 

profi lu 7 lub 8 mm, która współpracuje 

z nowym, 4-miechowym zawieszeniem 

tylnym. Oferuje ono bardzo wysoki kom-

fort jazdy i znakomite prowadzenie zarów-

no „na pusto”, jak i pod obciążeniem.

Odpowiednie dopasowanie nowego po-

jazdu do zróżnicowanych zadań w branży 

budowlanej z pewności ułatwia bogata gama 

kabin. Łącznie jest ich aż 7 w 14 wariantach. 

Odmiana o szerokości 2,3 m umożliwia 

sprawne manewrowanie w dystrybucji ma-

teriałów, a „drabinkowe” stopnie wejściowe 

częste wchodzenie i wychodzenie z kabiny. 

Gdy zadania transportowe trwają dłużej niż 

jeden dzień, optymalnym wyborem może 

być jedna z 2,5-metrowych kabin Stream-

Space i BigSpace z płaską podłogą.

Arocs to znakomity oręż w walce o trud-

ny rynek budowlany. Zapewnia olbrzymie 

możliwości konfi guracyjne, dzięki czemu 

jest w stanie sprostać nawet najbardziej nie-

typowym zastosowaniom. Optymalizując 

pojazd, łatwiej zapewnić większą ładow-

ność i mniejsze zużycie paliwa, a to bardzo 

cenne argumenty dla każdego klienta. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Daimler, K. Wójtowicz

pewnia z kolei całkowitą kontrolę nad po-

jazdem w ekstremalnie trudnym terenie. 

W trybie power zmiana biegów odbywa się 

przy prędkości obrotowej o 100 obr/min 

wyższej niż w standardowym. Załączając 

tryb off -road, kierowca ma natomiast do 

dyspozycji większy moment obrotowy, co 

ułatwia choćby pokonywanie wzniesień 

czy grząskich odcinków dróg.

Zautomatyzowana przekładnia Power-

Shift  3 jest sterowana za pomocą intuicyj-

nej dźwigni na kolumnie kierownicy. Za 

wybór kierunku jazdy odpowiada zinte-

growany przełącznik obrotowy. Bez wzglę-

du na sytuację, kierowca może zmieniać 

biegi samodzielnie poprzez pociągnięcie 

lub popchnięcie dźwigni. Wówczas tryb 

automatyczny może zostać czasowo zawie-

szony, ale cały czas pozostaje aktywny.

Wszystkie skrzynie biegów oferowane 

w Arocsie współpracują z nową generacją 

sprzęgieł wyposażonych w zabezpieczenie 

Oparcia foteli są głęboko profilo-
wane, zapewniając odpowiednie 
trzymanie boczne podczas 
pokonywania wyboistych bezdroży.

Tablica rozdzielcza i kierownica są bardzo podobne 
do stosowanych w nowym Actrosie i Antosie. Znakomita 
dostępność wszystkich przyrządów i wygodna pozycja mają 
znaczący wpływ na wydajność i bezpieczeństwo pracy.

Arocs to szeroka gama ciągników i podwozi, dostępnych z różnymi konfiguracjami 
układu napędowego. Dzięki temu z łatwością można dobrać pojazd uwzględniający 
konkretne potrzeby użytkownika.
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Zapraszamy do oglądania.
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M iniony rok nie dawał odpocząć. 

Zbliża się termin wejścia nowej 

normy emisji spalin Euro 6, więc 

producenci pokazywali z wyprzedzeniem, 

że już są gotowi. Nie zabrakło też premier, 

które były nieuniknione, biorąc pod uwagę 

zmiany, jakie zaszły w nowych jednostkach 

napędowych. Jednocześnie z rynku ciągle 

dobiegały sygnały o kiepskiej koniunkturze. 

Zaplanowane zakupy w 2011 roku, zaczęto 

odkładać na później. Dołożył się spadek 

zapotrzebowania na pojazdy budowlane, 

którymi rynek z jednej strony się nasycił, 

z drugiej, z braku perspektyw na nowe in-

westycje drogowe i kiepski stan budownic-

twa mieszkaniowego, nic nie uzasadniało 

nowych zakupów. Dodatkowo wysyp no-

wości mógł spowodować pewne zawahanie: 

kupować stare czy poczekać na nowe? 

Umarł król…

I w sumie wypadło nienajgorzej. Wpraw-

dzie rynek lekko przykucnął, ale zaledwie 

o 4%. Inaczej rzecz ujmując, można po-

wiedzieć, że 2012 był równie dobry jak 

2011 pod względem wolumenu sprzeda-

ży. Największym zaskoczeniem tego roku 

jest zmiana, jaka zaszła na podium. Po raz 

pierwszy od dziewięciu lat MAN nie może 

pochwalić się największą sprzedażą pojaz-

dów użytkowych o dmc powyżej 6 t. DAF 

po latach walki o pierwszą pozycję, wreszcie 

dopiął celu. Zgarnął 22% rynku, dystansu-

jąc rywali sprzedażą na poziomie 3529 szt., 

o ponad 21% wyższą niż przed rokiem. Miej 

więcej o taki sam procent spadła sprzedaż 

MAN-owi. Kupiono 2697 szt., co dało pra-

wie 17% udział. Po piętach deptał mu Mer-

cedes, który znalazł nabywców na 2676 po-

jazdów. Wystarczyłby jeden kontrakt więcej, 

a osiągnięto by cel, który przed rokokiem 

Mercedes wyznaczył sobie na 2013 – drugie 

miejsce w rankingu. Wszystko przed nami. 

Walka o rynek nabrała rumieńców.

Najwięksi przegrani? Mimo utrzyma-

nia dobrej pozycji na rynku, MAN sporo 

stracił – 22% mniejsza sprzedaż, biorąc 

pod uwagę, że nie mieliśmy do czynienia 

z załamaniem, a jedynie drobną korek-

tą, to sporo. Szczególnie dla lidera, który 

dzierżył to berło przez osiem lat. Być może 

liczne premiery tego sezonu, przyćmiły 

markę, która nową gamą się wprawdzie 

pochwaliła, ale dość skromnie. Złośliwi 

twierdzą, że MAN postanowił zacząć zara-

biać na ciężarówkach, czyli nie był skłonny 

do obniżania marż, co zaowocowało ure-

alnieniem popytu. Zapewne swój wkład 

w ten wynik miała też sytuacja w branży 

Drobna korekta
W zeszłym roku sprzedano o 4% mniej pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 6 t. 
Stabilizacja czy początek drugiej fali kryzysu?

Sławomir Kwiatkowski, 
dyrektor sprzedaży i marketingu samochodów 
ciężarowych Mercedes-Benz

Znakomite przyjęcie nowego Actrosa napawa nadzieją. W tym roku 
planujemy dalszy wzrost sprzedaży i naszych udziałów w rynku. Cały 
czas sprzedajemy Actrosa trzeciej generacji, który w dalszym ciągu 
znajduje uznanie w oczach naszych klientów. Po sukcesie roku 2012 
w segmencie ciągników siodłowych, w którym zajęliśmy drugie miej-
sce pod względem wielkości sprzedaży, chcemy umocnić naszą po-
zycję na rynku podwozi. Po wprowadzeniu dystrybucyjnego Antosa 

AD 2012 zaproponujemy nowe produkty, jeszcze lepiej dostosowane do ich potrzeb. Za 
chwilę pojawi się na rynku nowy pojazd do zadań budowlanych – Arocs. I nie będzie to 
koniec nowości. Istotnym elementem naszej strategii pozostaje też stałe rozwijanie produk-
tów około sprzedażowych takich jak: kontrakty serwisowe, wynajem pojazdów czy systemy 
telematyczne, wśród których szczególne sukcesy odnosi FleetBoard. 

DAF XF w wersji ATe 
to propozycja dla oszczędnych. 
Wprawdzie w zeszłym roku 
w takiej specyfikacji sprzedało się 
zaledwie parę egzemplarzy, 
ale wiele elementów 
jej wyposażenia znalazło się 
w kupowanych pojazdach. 
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budowlanej, która z powodu ogranicze-

nia inwestycji, przechodzi teraz poważny 

kryzys. Nie ma zleceń, nie ma zakupów. 

A MAN był poważnym graczem na tym 

rynku, z wielką przewagą nad rywalami pod 

względem liczby sprzedanych pojazdów. 

Drugi przegrany to Volvo. Minus 19%. 

Spadek z trzeciego miejsca na 4. W tym wy-

padku zapowiadany nowy model FH deter-

minował do trzymania cen na odpowiednim 

poziomie. Klientom się to nie spodobało 

i poszukali tańszej oferty. I trzeci – Renault. 

Minus 10% i spadek na ostatnie miejsce 

wśród największych importerów. Być może 

w tym roku będzie lepiej. Całkowicie odno-

wiona gama ma być pokazana na początku 

czerwca. Szum wokół marki może przełożyć 

się na większą sprzedaż. 

Ciągnie międzynarodówka

Nasi przewoźnicy opanowali transport 

w Europie, co naturalnie znajduje od-

zwierciedlenie na rynku ciężarówek. Ry-

nek pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 

16 t można nazwać stabilnym. Wprawdzie 

segment podwozi poważnie zachwiał się, 

kurcząc o 22%, za to ciągniki sprzedawa-

ły się dość dobrze, zyskując 0,31% w po-

równaniu z rokiem poprzednim. W sumie 

sprzedano 11 808 ciągników i 2248 cięż-

kich podwozi. 

W segmencie ciągników najlepiej od lat 

radzi sobie DAF. Biorąc pod uwagę wynik 

całej branży, fi rma osiągnęła w tym roku 

duży sukces, sprzedając o 27% więcej niż 

przed rokiem i zdobywając ponad 26% 

tego rynku – 3161 sztuk. Daleko za nim, 

ale na drugiej pozycji znalazł się Mercedes, 

zdobywając ponad 15% rynku – 1835 szt.,

niestety 1,4% mniej niż przed rokiem. 

Firma wciąż bardzo walczy o klientów, co 

chwila pokazując kolejne nowości. Nowy 

Actros spotkał się z dużym zainteresowa-

niem wśród polskich klientów. Sprzedano 

Małgorzata Kulis, 
dyrektor zarządzający Volvo Truck Center Polska

Nasze wyniki sprzedaży w roku 2012 moją dwa źródła. Po pierwsze, 
część naszych dobrych klientów wstrzymała się z inwestycjami i prze-
łożyła je na rok 2013. Niektórzy dokonali sporych zakupów w 2011 r. 
i właśnie na 2013 zaplanowali kolejną wymianę. Po drugie, my mamy 
swoją strategię sprzedażową, nigdy nie kupujemy rynku. Wierzymy 
w swój produkt. Nasza polityka cenowa jest specyficzna – nie sprze-
dajemy naszych pojazdów za każdą cenę. W pierwszej połowie roku 
nie prowadziliśmy agresywnej polityki cenowej. To mogło spowodo-

wać, że niektórzy nasi klienci wybrali ofertę konkurencji, ale to były sporadyczne przypadki. 
Uważam, że rok 2012 był dla nas naprawdę dobry. Prawie 16% udział w rynku pojazdów 
o dmc powyżej 16 t i trzecie miejsce wśród producentów, to bardzo dobry wynik.
Jaki będzie rok 2013, okaże się za jakiś czas. Pierwsze miesiące roku nigdy nie są mia-
rodajne. Oczywiście cały czas mówi się o spowolnieniu gospodarczym. Myślę, że klienci 
nauczeni poprzednim kryzysem, bardzo świadomie podejmują dzisiaj decyzje zakupowe. 
Wielu wstrzymuje się jeszcze z zamówieniem, ponieważ czekają na wznowienia umów ze 
swoimi partnerami biznesowymi. Jednak zainteresowanie jest spore. Napływa do nas dużo 
więcej zapytań ofertowych, niż to miało miejsce rok temu w tym samym okresie. Myślę, 
że w tym roku na rynku pojazdów użytkowych nie możemy spodziewać się dużych wzro-
stów, ale sprzedaż powinna się utrzymać na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. 

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 6 t w Polsce 
w latach 2004–2012
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Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 6 t w Polsce w 2012 r.
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MAN dużo stracił w tym roku. Po ośmiu latach panowania 
na rynku pojazdów o dmc powyżej 6 t, spadł na drugą 
pozycję. Częściowo za ten stan odpowiada kiepska sytuacja 
w segmencie budowlanym, gdzie MAN miał spory udział, 
więc też wiele stracił.

Mercedes ostro walczy o każdy 
segment rynku, w sumie w 2012 r.
sprzedał 2676 pojazdów o dmc 
powyżej 6 t, z czego 1000 to nowe 
modele Actrosa.

Rok 2012 był dla Volvo wyjątkowy, jednak 
nie pod względem sprzedaży. Firma 
pokazała swoje najnowsze dziecko. Mimo 
to jeszcze w tym roku liczy na sprzedaż 
starego modelu FH.
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Firma odnotowała 4% wzrost sprzedaży, 

zgarniając ponad 14% rynku – 1715 szt.

Na pewno do sukcesu przyczyniły się 

nowe, oszczędne i proste w budowie sil-

niki Euro 5 z systemem SCR, odporne na 

złej jakości paliwo, wprowadzone na rynek 

jesienią. Klientom w całej Europie spodo-

bał się pomysł, więc cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. Swoją sprzedaż w tym 

segmencie poprawiło też Iveco, wprawdzie 

nadal sprzedaje najmniej spośród „Wiel-

kiej siódemki”, ale jak widać nie ustaje 

w działaniach. Rok 2012 to dla tej marki 

wzrost o ponad 5% i sprzedaż na poziomie 

650 ciągników z udziałem ponad 5%.

W związku z kryzysem na rynku bu-

dowlanym, wstrzymanymi inwestycjami 

infrastrukturalnymi i problemami legi-

slacyjnymi w branży komunalnej, ciężkie 

podwozia ostro poszybowały w dół. Naj-

więcej stracił MAN – 41%. W sumie nie 

ma w tym nic dziwnego, ponieważ do tej 

pory był niekwestionowanym liderem tego 

rynku, co przełożyło się w praktyce na to, 

że mimo tak dużego spadku nadal nim po-

zostaje, ze sprzedażą na poziomie 513 po-

jazdów. Rewelacyjnie za to poszło w tym 

segmencie Scanii, która na tak słabym ryn-

ku wypracowała ponad 15% wzrost wyni-

kiem 423 szt. Drugą fi rmą, której też udało 

się nie stracić był Mercedes, który zyskał 

3%, sprzedając taką samą liczbę ciężkich 

podwozi jak Scania.

Lekko nie było

W lżejszych segmentach 2012 rok był 

słabszy od poprzedzającego. Pojazdy 

o dmc od 10÷16 t odnotowały o 8% niż-

szy popyt. To kolejny rok z rzędu straty. 

Przewoźnicy rzadko decydują się na cię-

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku pojazdów 
o dmc powyżej 6 t w 2012 r.

ciągniki siodłowe
podwozia o dmc >16 t
6÷10 t
10÷16 t

73,3%

14% 4,4%
8,3%

Zbigniew Kołodziejek, 
menedżer marketingu DAF Trucks Polska

Polski transport radzi sobie bardzo dobrze na konkurencyjnym, wspólnym 
rynku, gdzie nasi przewoźnicy są numerem 1. W 2012 r. o 8% wzrósł 
transport krajowy towarów i ustabilizował się międzynarodowy. 
W ślad za tym rynek pojazdów ciężarowych okazał się stabilny. Po raz 
szósty z rzędu marka DAF została liderem rynku pojazdów ciężarowych 
o dmc powyżej 16 t, znacznie przekraczając pułap 20%. Mianowicie osią-

gnęliśmy udział w wysokości 24,5%, co oznacza, że co czwarty nowo zarejestrowany w zeszłym 
roku pojazd w Polsce w ciężkim segmencie był marki DAF. Taki wynik jest dla nas bardzo satys-
fakcjonujący, a źródłem jeszcze większej satysfakcji jest fakt, że osiągnęliśmy również 22% rynku 
pojazdów o dmc powyżej 6 t, zostając, po raz pierwszy w historii, jego liderem.
W obecnej dobie klienci podejmując decyzję o wyborze marki, liczą koszty podczas całego okresu 
eksploatacji pojazdów, ponieważ marże w transporcie są w dalszym ciągu pod wielką presją i prze-
woźnicy często działają na granicy opłacalności. Żeby się utrzymać na tak trudnym rynku, muszą szu-
kać i oszczędności, i efektywności. Oferta marki DAF dokładnie odpowiada na to zapotrzebowanie. 
Rok 2013 powinien być stabilny, jeśli chodzi o rynek i ekonomię. Myślę, że stagnacja, jaką mo-
żemy teraz odczuwać, utrzyma się do końca drugiego kwartału, później będziemy mieli do czy-
nienia z tendencją wzrostową, która powinna zapoczątkować trwały trend wzrostowy. Polskie 
firmy transportowe doskonale funkcjonują w trudniejszych warunkach rynkowych. Na horyzon-
cie nie widać czynników, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ekonomię, ponieważ istniejące 
zagrożenia wydają się być opanowane. Zakładam więc, że w bieżącym roku zarówno wyniki 
makroekonomiczne, jak i rynku transportowego będą pozytywne, co powinno doprowadzić do 
wzrostu liczby kupowanych pojazdów ciężarowych zarówno w segmencie ciężkim, jak i lekkim. 
Będzie miała na to wpływ zarówno ogólna sytuacja ekonomiczna, jak również wejście w życie 
od stycznia 2014 r. normy Euro 6. Oceniamy, że pojazdy Euro 5 są najlepszą biznesową propo-
zycją dla transportu, ponieważ nie ma w tej chwili żadnych zachęt ani ulg podatkowych, które in-
westycję w nową technologię czyniłyby bardziej opłacalną. Taka sytuacja powinna też wpłynąć 
na wysoką wartość rezydualną używanych pojazdów Euro 5. Szacujemy, że w całej Europie 
90% pojazdów kupionych w 2013 r. będzie spełniać normę Euro 5. W Polsce może nawet 95%.
Rok 2013 zaczął się bardzo dobrze. Odnotowujemy zamówienia na podobnym poziomie jak 
rok temu. W dalszym ciągu oferujemy platformę ATe – sprawdzone rozwiązanie i dopracowana 
technologia, pozwalająca osiągnąć redukcję zużycia paliwa na poziomie 3%. Pojazdy DAF ATe 
oferowane są w wykonaniu zarówno Euro 5, jak i EEV, co upoważnia do preferencyjnej stawki 
za przejazd po Austrii.

konkurenta. Zeszłoroczne wyniki to 1833 

ciągniki, ponad 15% rynku i ponad 19% 

straty w porównaniu do roku 2011.

Bardzo dobrze sprzedawały się ciągniki 

Scanii. „Królowa szos” znów jest na topie. 

1000 egzemplarzy tego modelu, z czego 

ok. 100 wyposażonych w silniki Euro 6.

Zaraz za Mercedesem uplasowało się 

Volvo, któremu zabrakło 6 sprzedanych 

pojazdów, żeby prześcignąć niemieckiego 

Piotr Stański,
prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska

W roku 2012 spadek sprzedaży pojazdów sektora budowlanego, w którym 
MAN od wielu lat był szczególnie mocno reprezentowany, kosztował nas 
utratę pozycji lidera. Jednak drugie miejsce na rynku pojazdów ciężarowych 
o dmc powyżej 6 t to nadal rewelacyjny wynik. Nasza pozycja rynkowa to 
pochodna tego, jak rozwija się rynek. W roku 2013 będziemy pracowali nad 
odzyskaniem pierwszego miejsca.
Rok 2012 był zdecydowanie rokiem sprzedaży ciągników siodłowych. Ten 
sektor rynku był najbardziej stabilny i przewidywalny. Koniec inwestycji dro-
gowych i infrastrukturalnych przed Euro 2012 i załamanie w sektorze bu-
dowlanym spowodowało spadek sprzedaży w tym segmencie o ok. 30%. 
Zajmujemy silną i stabilną pozycję w sektorze pojazdów klasy średniej. Sys-

tematycznie rośnie sprzedaż pojazdów MAN z kontraktem serwisowym. Cieszy nas również fakt, iż 
sprzedaż pojazdów używanych utrzymała się na tym samym, bardzo dobrym poziomie co w roku 
2011. Świadczy to przede wszystkim o naszej atrakcyjnej ofercie i niezawodności naszych pojazdów.
W roku 2013 nadal kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze pojazdu ciężarowego będzie 
minimalizacja całkowitych kosztów eksploatacji – niskie zużycie paliwa, kompleksowe rozwiązania 
finansowe, niezawodność pojazdów oraz szeroka, atrakcyjna oferta serwisowa. Produkty oferowane 
przez firmę MAN spełniają doskonale wszystkie te kryteria, także z optymizmem patrzymy w przy-
szłość. Rok 2013 to ostatni rok sprzedaży pojazdów nowych spełniających normę Euro 5. Nie będzie 
więc zaskoczeniem, iż spodziewamy się ożywionej koniunktury w tym segmencie rynkowym. Część 
klientów będzie chciała zdążyć z zakupem przed wejściem w życie bardziej restrykcyjnych przepisów 
i podwyżkami cen nowych pojazdów. Naturalnie oferujemy już również nowe pojazdy z silnikami 
Euro 6. Spodziewamy się, iż zainteresowani nimi będą ci klienci, który cenią sobie nowości techniczne, 
a także operujący na trasach Austria, Szwajcaria, Niemcy, gdzie w najbliższym czasie preferowane 
będą te rozwiązania. Rok 2013 podobnie jak 2012 nadal będzie rokiem sprzedaży pojazdów przezna-
czonych do transportu dalekobieżnego. Ten sektor rozwija się najbardziej dynamicznie.
Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej może również zwiększyć popyt na pojazdy komunalne. 
Z uwagą będziemy obserwować ten segment rynku.
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Marcin Majak, menedżer marketingu Renault Trucks, 
Region Europy Środkowo-Wschodniej

Wyniki sprzedaży są zawsze balansem między ceną a jakością. Jeżeli ktoś 
poczyni oszczędności na jakości materiałów czy wyposażeniu, to sprze-
daje taniej i zazwyczaj znajduje większą liczbę nabywców. Cyfry, które 
widzimy w rocznych zestawieniach sprzedaży, odzwierciedlają wszystkie 
rejestracje, które miały miejsce w Polsce w 2012 r. Jeżeli odejmiemy od 
tego liczbę samochodów, które po zarejestrowaniu zostały wyeksportowa-
ne, okazuje się, że liderzy polskiego rynku wcale nie odbiegają poziomem 
sprzedaży od pozostałych graczy. Słupki sprzedaży pierwszej trójki wtedy 

się wyrównują, a Renault Trucks ma dla siebie całkiem zadowalający kawałek rynku.
Organizacje bardziej dojrzałe, prowadzą politykę sprzedaży, która opiera się na organizacjach 
regionalnych. Ci, którzy nie mają organizacji u naszych niektórych sąsiadów, zapełniają tę lukę 
poprzez polskich dilerów. W ten sposób dochodzi do tymczasowych rejestracji w Polsce, po czym 
pojazdy wyjeżdżają za granicę, czyli de facto nie znajdują nabywców na naszym rynku. Oczy-
wiście to nie jest wytłumaczenie naszej pozycji, ale wyjaśnia mechanizm generowania wyników 
końcowych, z których wynika, że straciliśmy w porównaniu do roku poprzedniego.
Miniony rok był bardzo ciekawy. Pojawiły się nowe pojazdy, czyli coś co zachęca klientów 
i pozwala na bliższy z nimi kontakt. Także zeszłoroczne premiery miały więc pozytywny wpływ 
na sprzedaż niektórych konkurencyjnych marek. Nasza wielka premiera, a przypominam, że 
wprowadzamy za jednym razem całą gamę pojazdów, zaplanowana jest na czerwiec tego roku 
i to powinno pomóc nam wypracować trochę większy udział w rynku.
Trudno jest dzisiaj prorokować, jak będzie wyglądał popyt w tym roku na pojazdy ciężarowe. Nasi 
przewoźnicy dzielą się na dwie grupy: tych, którzy wybierają nowinki technologiczne i tych, któ-
rzy wolą sprawdzone technologie. Łączy ich jednak zawsze jedna wspólna idea – dochodowość 
firmy. Nie mamy w chwili obecnej wszystkich danych, które pozwoliłyby nam powiedzieć, która 
z postaw będzie popularniejsza, a tym samym ocenić wielkość rynku 2013.

żarówki o takim tonażu z kilku powo-

dów. Z jednej strony oferowane dmc nie 

pozwala im wjeżdżać wszędzie, co ogra-

nicza ich mobilność, z drugiej – mniejszy 

tonaż pozwala mniej zabrać, co nega-

tywnie wpływa na wynik ekonomiczny 

transportu. Najczęściej tego typu pojazdy 

wykorzystuje się do zadań komunalnych 

– śmieciarki operujące w centach miast. 

A ta branża raczej wstrzymywała się z za-

kupami w minionym roku. Czasami służą 

do pracy z podnośnikiem, ale w tego typu 

zastosowaniach pracują długo i wymiany 

odbywają się dość rzadko.

Najlepiej na tym trudnym rynku w mi-

nionym roku poradziło sobie Iveco, wzra-

stając o prawie 58% i zdobywając 31% 

udział – 420 szt. Lider roku 2011 – MAN 

spadł na drugą pozycję – 29% rynku. Stra-

cił prawie 30%, sprzedając 388 egz. Trzeci 

był Mercedes z udziałem prawie 25%. Stra-

cił w porównaniu do roku 2011 ponad 9%, 

sprzedając 334 szt. 

Pojazdy o dmc od 6÷10 t odnotowały 

ponad 7% spadek. Z jednej strony cha-

rakter ich pracy jest zbliżony do pojazdów 

o dmc poniżej 6 t, z drugiej idąc jeszcze 

dalej, czasami klient woli zainwestować 

w duże auto dostawcze, które zmieści 

się w granicach dmc 3,5, a będzie tańsze 

w zakupie i eksploatacji, bardziej zwrotne 

i mniej kłopotliwe, choćby ze względu na 

wymaganą kategorię prawa jazdy czy sys-

tem myta. Liderem tego rynku podobnie 

jak w roku poprzednim było Iveco, które 

zwiększyło swoją sprzedaż o ponad 9%, 

zdobywając 45% rynku – 317 pojazdów. 

Drugi był MAN, który sporo stracił – pra-

wie 18%, uzyskując 33% udział w rynku 

– 234 pojazdy. Ostatnie miejsce na po-

dium należało do Mercedesa – 12% rynku, 

85 pojazdów – spadek o ponad 4%.

Bez szoku

Miniony rok przebiegał dość spokojnie, 

jeżeli chodzi o popyt na pojazdy użytkowe 

o dmc powyżej 6 t. Najlepszym miesiącem 

pod względem poziomu sprzedaży był listo-

pad, ale dobre wyniki były również w mar-

cu, czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku. 

Najgorsze były styczeń i grudzień, ale ogól-

nie stawka była dość wyrównana.

Rok 2013 zaczął się gorzej niż 2012. 

Sprzedaż pojazdów o dmc powyżej 6 t 

w styczniu spadła o ok. 7%. Lepiej po-

szło w lżejszym segmencie o dmc do 

16 t – 25% wzrostu, niż powyżej – spadek 

o 9,5%. Zmniejszyło się też zainteresowa-

nie ciągnikami o 12%. Ale styczeń zawsze 

pod tym względem jest leniwy. Mimo 

słabszego początku, zapowiada się dość 

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 16 t
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Michał Fersten, 
menedżer marketingu i produktu Iveco Poland

Miniony rok był dla Iveco umiarkowanie dobry. Potwierdziliśmy swoją po-
zycję w segmentach, gdzie już na dobre się zadomowiliśmy, bądź przez 
przewagę produktową (segment 6÷7 t), bądź przez dodatkowe dostawy 
dla klientów strategicznych (segment 12÷16 t), natomiast chcielibyśmy 
być bardziej efektywni w pozostałych częściach rynku (7÷12 t oraz pow. 
16 t). Pewne podsegmenty rynku (np. ciężkie podwozia) mogłyby być 
przez nas lepiej wykorzystane. Mamy ku temu argumenty – Iveco Stralis 
Hi-Way został uhonorowany tytułem Ciężarówki Roku 2013. 

Większość rynku ciężarowego w Polsce to pojazdy o dmc pow. 16 t. Rynek nie spadł drastycznie, 
ale końcówka roku była po prostu słaba w porównaniu z poprzednim rokiem (być może również 
dlatego, że nie trzeba w grudniu płacić podwójnej zaliczki na podatek dochodowy i nie szuka się 
na siłę wydatków w listopadzie). W ciągu roku zakupy były realizowane dość systematycznie bez 
znaczących wahań między miesiącami. Niepokojące są sygnały o generalnie zmniejszającej się 
liczbie frachtów czy zapasów utrzymywanych przez firmy transportowe.
Iveco, jak zapewne większość producentów pojazdów ciężarowych, podchodzi dość ostrożnie 
do przewidywań 2013 r., upatrując po dość słabym pierwszym półroczu (w styczniu rynek pojaz-
dów ciężkich był słabszy o 10% w porównaniu do stycznia 2012) jakiegoś ożywienia pod koniec 
roku związanego z nową normą emisji Euro VI, które pozwoli zachować rynek na poziomie z roku 
2012. Nie oznacza to wzrostu sprzedaży silników spełniających tę normę w roku 2013. Naszym 
zdaniem firmy transportowe będą chciały się zaopatrzyć w środki transportu z normą Euro V, 
z których w razie czego będą mogły dość szybko (w perspektywie 2 lat od zakupu) przestawić 
się na normę Euro VI, pod warunkiem, że zachęty ze strony kosztowej będą wystarczające. 
Dziś niższe podatki czy opłaty drogowe w odniesieniu do nowej normy absolutnie nie rekom-
pensują kosztów związanych z wprowadzeniem nowej technologii do parku. Co do sytuacji 
ogólnej miejmy nadzieję, że środki pomocowe z Unii Europejskiej na lata 2014-2012, wpłyną 
na poprawę nastrojów branży także już w roku 2013. Na razie pozostaje to w sferze domysłów. 
Swoją drogą brakuje jasnego barometru nastrojów klientów branży, który pozwoli się w sposób 
rzeczowy odnosić do przyszłości.

ciekawy rok. Ostatni, w którym będzie 

można kupić nowe ciężarówki z silnikami 

Euro 5. Wszyscy spodziewają się, że ten 

argument na wielu przewoźników podzia-

ła motywująco. Pięć lat temu kupiono na 

polskim rynku rekordową liczbę pojazdów 

ciężarowych, w tym roku przyjdzie czas 

na wymianę. Te dwa czynniki nałożone 

na siebie mogą spowodować wzmożony 

popyt na pojazdy. Jest jednak jeden waru-

nek. Transport musi mieć się dobrze. Jeżeli 

przedsiębiorstwa transportowe będą miały 

co wozić, na pewno zainwestują w nowy 

sprzęt. ▐

Katarzyna Dziewicka
Źródło: PZPM

Fot.: DAF, Daimler, K. Dziewicka, M.Kij, Volvo

Sprzedaż pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 6 t w poszczególnych 
miesiącach roku 2011 i 2012 oraz w styczniu 2013
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Iveco od lat lepiej czuje się w lżejszych seg-
mentach, więc odnotowane tam wzrosty nikogo 
by nie dziwiły, gdyby nie fakt, że firma w zeszłym 
roku sprzedała o prawie 58% więcej pojazdów 
o dmc od 10 do 16 t niż w roku poprzednim.

Scania ma powody do zadowolenia. To był 
naprawdę dobry rok dla tej marki. Nie tylko 
wypracowała wzrost w segmencie ciągników, 
ale również ciężkich podwozi, co w tym 
sezonie było wyjątkowo trudne.

Tomasz Cwalina, 
dyrektor sprzedaży Scania Polska

Nie mamy powodu 
do narzekań. Ry-
nek pojazdów cię-
żarowych w Polsce 
ma się bardzo do-
brze. Zeszłoroczny 
wynik sprzedaży 
w segmencie naj-
cięższym był czwar-
ty z kolei na prze-
strzeni ostatnich 
15 lat. Polski ry-

nek jest bardzo ważny dla firmy Scania. 
To drugi rynek w Europie, jeżeli chodzi 
o transport drogowy. Bardzo cieszy nas 
również liczba zarejestrowanych tutaj po-
jazdów marki Scania – 68,5 tys.! 
Na przestrzeni ostatnich paru lat można 
zaobserwować pewną tendencję. Prze-
woźnicy coraz częściej decydują się na 
zakup nowego pojazdu. W przypadku fir-
my Scania w minionym roku zakupy po-
jazdów używanych i nowych rozłożyły się 
w proporcjach 60:40. 
Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie 
na pojazdy ciężarowe w Polsce, nie spo-
dziewamy się spadków sprzedaży w naj-
bliższych latach. W roku 2013 minie do-
kładnie 5 lat, kiedy rynek przeżywał wielką 
hossę. Teraz przyjdzie czas na wymianę 
sprzętu na nowy. W tym momencie trudno 
przewidzieć, czy klienci będą starali się 
zdążyć kupić pojazd z silnikiem Euro 5,
czy będą bardziej skłonni do inwestycji 
w nową technologię i zdecydują się na 
Euro 6. Raczej przeważy ten pierwszy wa-
riant. Chyba że inwestycja w pojazd wypo-
sażony w najnowszą technologię będzie 
się wiązała z wymiernymi korzyściami wy-
nikającymi z eksploatacji na drogach, czyli 
preferencyjnymi stawkami za przejazd. 
Obiecująco wygląda segment pojazdów 
komunalnych. Już w zeszłym roku liczy-
liśmy tutaj na większą sprzedaż. Tak się 
jednak nie stało. W tym roku powinno być 
inaczej. W pewnych regionach kraju du-
żym zainteresowaniem cieszą się pojazdy 
leśne, więc zamierzamy koncentrować się 
też na tym segmencie. 
Polski rynek stał się jednym z najważniej-
szych w Europie, bo ma duże możliwo-
ści rozwoju. To wróży nam bardzo dobrą 
przyszłość.
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Mamy zatem układy EGR i SCR, 

fi ltry DPF oraz wyrafi nowane 

metody wtrysku. Wszystkie te 

akcesoria jak gruby makijaż maskują fakt, 

że pod spodem wciąż pracuje przeszło stu-

letni diesel. 

Podać raz, dwa, trzy

Poza niską emisją spalin, pożądane są 

małe zużycie paliwa oraz duża moc. Takie 

oczekiwania czynią z projektu poważną ła-

migłówkę. Konieczne jest podejście kom-

pleksowe i szereg drobnych bitew, dzięki 

którym można wygrać wojnę. 

Warunkiem podstawowym jest kontro-

la procesów przebiegających w cylindrach 

i doprowadzenie do całkowitego spalenia 

dostarczanej tam mieszanki. Po pierwsze, 

podnosi to sprawność silnika, a po wtó-

re pozwala ograniczyć ilość szkodliwych 

składników spalin, głównie cząstek sta-

łych (sadzy). W tym celu projektuje się 

elektronicznie sterowane układy zasilania, 

które podają paliwo pod bardzo wysokim 

ciśnieniem. 

Dlaczego duże ciśnienie jest tak ważne? 

Pozwala lepiej rozpylić paliwo i szybciej 

rozprzestrzenić się płomieniowi. Spalanie 

jest dokładniejsze już na samym począt-

ku. Można je jeszcze poprawić, wtryskując 

dodatkową porcję paliwa do „przepale-

nia” resztek. W praktyce konieczne jest 

zatem nie tylko wysokie, ale również stale 

dostępne ciśnienie, aby w razie potrzeby 

szybko wstrzyknąć do cylindra jeszcze tro-

chę paliwa. 

Umożliwiają to szyny common rail, któ-

re zapewniają wysokie ciśnienie wtrysku 

niezależnie od prędkości obrotowej silni-

ka. Stwarzają komfortowe warunki pracy 

wtryskiwaczom. Dzięki akumulatorowi ci-

śnienia, jakim jest szyna, można nimi pre-

cyzyjnie sterować i dostosować wielkość 

i liczbę dostarczanych przez nie dawek pa-

liwa do chwilowych warunków pracy jed-

nostki napędowej. Unika się w ten sposób 

marnotrawienia oleju napędowego. Silnik 

może być oszczędniejszy i mocniejszy, 

a dzięki końcowym fazom wtrysku odzna-

Osprzęt droższy cylindrów
Do skonstruowania dużych silników zgodnych z Euro 6 zostały zaangażowane 
niemal wszystkie znane rozwiązania techniczne, służące ograniczeniu emisji spalin. 
Każdy z producentów dobrał je jednak nieco inaczej. 

Iveco jako jedyne nie korzysta z EGR i unika 
wszystkich wad tego rozwiązania, takich 

jak „nadwaga” układu chłodzenie 
i „nadprodukcja” sadzy. Katalizator SCR 

jest rozbudowany, a wysoką efektywność dają 
mu stałe warunki pracy. 

Firma określa go nazwą Hi-eSCR.
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ich faz zapewniają recyrkulację spalin oraz 

regenerację fi ltra DPF na skutek kierowania 

do niego gorących spalin. 

Wzorcowe wręcz dla naszych czasów 

jednostki napędowe, wyposażone w naj-

bardziej rozpowszechnione rozwiązania, 

takie jak common rail i turbosprężarka 

VGT, wykorzystuje Scania. Jej układ za-

silania nosi nazwę XPI. Charakterystycz-

ne jest również zastosowanie przez fi rmę 

przepustnicy na wlocie powietrza, zarzą-

dzającej temperaturą pracy silnika. 

DAF ma common rail Delphi F2P zasi-

lany nietypowo przez dwie sekcje tłoczące, 

które napędzane są od wałka rozrządu. 

Pranie brudów

Pewnym zakłóceniem w potyczce 

o niską ilość sadzy są układy recyrkula-

cji spalin EGR, które cofają część gazów 

wydechowych do cylindrów, aby obniżyć 

temperaturę spalania, co stanowi element 

pojedynku o redukcję ilości szkodliwych 

tlenków azotu (NOx). System EGR kompli-

kuje budowę silnika, między innymi rów-

nież i przez to, że wymaga intensywnego 

chłodzenia. Spaliny dostające się z powro-

tem do cylindrów muszą być „chłodne” 

nie tylko ze względu na oczekiwane ob-

niżenie temperatury spalania, ale również 

po to, aby obniżyć temperaturę ładunku 

i zapobiec zmniejszeniu współczynnika 

napełniania. Niestety, powracające spaliny 

przyspieszają również zakwaszanie oleju 

silnikowego, co jest jednym z niepożąda-

nych skutków ubocznych. Mimo to więk-

szość fi rm uznała recyrkulację za warunek 

konieczny do spełnienia wymogów naj-

nowszej normy emisji spalin. 

czać się wyższą kulturą pracy, działać ciszej 

i bardziej „miękko”. 

Pewną innowacją jest układ X-Pulse 

stosowany przez Mercedesa w silnikach 

OM470 i pochodnych. Poza szyną com-

mon rail każdy wtryskiwacz może za-

działać jak wzmacniacz hydrauliczny 

i dodatkowo zwiększyć ciśnienie wtrysku. 

W normalnych warunkach paliwo poda-

wane jest pod ciśnieniem wytwarzanym 

przez pompę, czyli 900 barów. Gdy to ko-

nieczne, pojedynczy wtryskiwacz może je 

podnieść do 2100 barów. 

Jeśli chodzi o układ zasilania, jedynie Vo-

lvo i Renault w silnikach 13-litrowych Euro 6

stosują pompowtryskiwacze zamiast szy-

ny common rail. 11-litrowy silnik Renault 

DTI 11 ma szynę oraz ciekawostkę: elektro-

nicznie sterowane zawory w układzie dolo-

towym i wylotowym, które dzięki zmianie 

MAN w swoich silnikach korzysta 
z dwustopniowej turbosprężarki, 
którą konstruktorzy oceniają jako trwalsze 
rozwiązanie niż turbosprężarka o zmiennej 
geometrii VGT. Poza tym stosuje zwyczajne 
dziś rozwiązania dotyczące podawania 
paliwa i oczyszczania spalin.

Scania skorzystała w swoich silnikach z typowych 
rozwiązań: ma wtrysk typu XPI, którego działanie opiera 
się na szynie common rail. Stosuje równocześnie EGR 
oraz SCR z DPF. Te dwa ostatnie wraz z katalizatorem 
utleniającym zamknęła w relatywnie małej „puszce” 
na wydechu. AdBlue wtryskiwane jest mechanicznie, 
co oszczędza sprężone powietrze.

Renault coraz bardziej zbliża się do Volvo, co jest widoczne 
również w konstrukcji silników. Nowy diesel DTI 11 
ma szynę common rail oraz recyrkulację spalin wydzielanych 
w początkowym okresie pracy silnika. 

DAF w silnikach Paccar MX, podobnie jak Scania postawił na najpowszech-
niejsze rozwiązania i zadbał o szczegóły. Stąd otulony izolacją termiczną kolektor 
wydechowy, udoskonalone pierścienie tłokowe i lepsze chłodzenie tłoków. 
Nietypowy common rail zasilany jest przez dwie sekcje tłoczące.
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Jedynie Iveco w silnikach z rodziny 

Cursor zgodnych z Euro 6 zrezygnowało 

z EGR i wykorzystuje do eliminowania 

tlenków azotu wydajny układ katalitycz-

nej redukcji spalin, który określa jako 

Hi-eSCR. Sekretem jego skuteczności jest 

konstrukcja gwarantująca mu stałe para-

metry pracy oraz bardzo dokładne i jed-

norodne rozpylenie roztworu mocznika 

(AdBlue), przez co tlenki azotu są elimi-

nowane niemal całkowicie. Rezygnując 

z EGR, Iveco pozbyło się również jego wad 

i uprościło budowę silnika, którego stero-

wanie zostało zoptymalizowane pod kątem 

osiągów, niskiego zużycia paliwa i redukcji 

cząstek stałych. Silniki Cursor są ulgą dla 

fi ltrów sadzy w układzie wydechowym. 

Paliwo dokładnie spalone w cylindrze 

zmniejsza obciążenie fi ltra cząstek stałych 

DPF. W ciężarówkach Euro 6 jest on nie-

stety konieczny, choć niektóre z silników 

Euro 5 obeszły się bez niego. Przy wysokiej 

temperaturze spalin dochodzi do pasyw-

nej regeneracji fi ltra. Dostatecznie gorące 

gazy wydechowe powodują, że sadze zgro-

madzone w fi ltrze utleniają się. Jeśli osią-

gana temperatura nie pozwala na regene-

rację pasywną, doprowadza się sztucznie 

do podniesienia temperatury, np. poprzez 

osobny wtryskiwacz znajdujący się w ukła-

dzie wylotowym i w skutek tego dochodzi 

do regeneracji aktywnej. Na stan fi ltra ma 

wpływ również rodzaj zastosowanego ole-

ju silnikowego. Aby ograniczyć powstawa-

nie sadzy, w samochodach z DPF należy 

używać olejów z grupy „Low SAPS”. 

Z dołu i z góry

Samochody osobowe i dostawcze coraz 

częściej korzystają z silników o małej po-

jemności. Tendencja ta, określana mianem 

„downsizingu” ma na celu ograniczenie 

zużycia paliwa. Jednocześnie, aby osią-

gi pozostały na akceptowalnym obecnie, 

wysokim poziomie, jednostki napędowe 

wyposaża się w wydajne układy wtrysko-

we oraz turbosprężarki, które nadrabiają 

niedostatki mocy, będące bezpośrednią 

konsekwencją ograniczania pojemności 

skokowej. 

W dużych pojazdach użytkowych, cię-

żarówkach i autobusach „downsizing” 

przejawia się inaczej. Silniki uzyskują 

coraz wyższą moc, zachowując lub nie-

znacznie zwiększając pojemność. Również 

i w tym przypadku konieczne jest stosowa-

nie turbodoładowania. Sztuka polega na 

tym, aby opracować je w sposób, umożli-

wiający korzystanie z niego w szerokim 

zakresie prędkości obrotowej, również 

przy niskich obrotach, gdy potrzebny jest 

możliwie jak największy moment. 

Typowym rozwiązaniem są turbosprę-

żarki o zmiennej geometrii przepływu 

spalin. Aby ją uzyskać, stosuje się zwykle 

kierownicę z łopatkami o zmiennym po-

łożeniu, które to położenie jest zależne od 

ciśnienia doładowania. Przy małej prędko-

ści obrotowej łopatki ustawiane są tak, aby 

zmniejszyć przekrój przepływu powietrza 

kierowanego na wirnik turbiny. Płynie 

ono prędzej i rozpędza turbinę do wyż-

szej prędkości, a silnik osiąga większą moc 

w dolnym zakresie obrotów. Gdy zaś pra-

cuje z dużą prędkością obrotową, łopatki 

zostają ustawione w położeniu zwiększa-

jącym średnicę przekroju, ażeby ciśnienie 

doładowania nie zostało przekroczone. 

Przekrój przepływu jest na tyle duży, że 

przepływające powietrze napędza koło 

turbiny tylko do wymaganej prędkości. 

Volvo ma skromną paletę 13-litrowych Euro 6. 
Na razie obejmuje ona tylko jedną wersję 
o mocy 460 KM. Zasilana jest nietypowo, 
przez pompowtryskiwacze i podobnie 
jak silniki Mercedesa i DAF-a spokrewniona jest 
z jednostkami wypróbowanymi w praktyce 
w Stanach Zjednoczonych. 

Mercedes-Benz w swoim amerykańsko-
niemieckim OM 470 zainstalował common rail 
ze „wzmacniaczem”. Układ X-Pulse wykorzystuje 
zawory, które dodatkowo mogą podnieść ciśnienie 
wtrysku do maksymalnej wartości, która obecnie 
wynosi 2100 barów. Pojedyncza turbosprężarka 
ma po prostu zawór upustowy.

Istnieją również turbosprężarki VGT, 

w których zamiast regulowanych łopatek 

kierownicy stosuje się przesuwany pier-

ścień, przysłaniający wlot spalin na łopatki 

kierownicy. 

Obrót łopatek albo przesunięcie pier-

ścienia jest wymuszane przez elektronicz-

nie sterowany pneumatyczny nastawnik, 

który reaguje na podciśnienie lub nadci-

śnienie. W nowocześniejszych układach 

wykorzystuje się do regulacji silnik kroko-

wy, co daje większą precyzję regulacji kąta 

pochylenia łopatek, a zatem dokładniejsze 

określenie zapotrzebowania na ładunek 

powietrza. 

Aby zwiększyć wydajność turbosprężar-

ki VGT, DAF stosuje w silnikach Paccar 

MX izolowany termicznie kolektor wyde-

chowy. 

Ponieważ ruchome łopatki kierowni-

cy są rozwiązaniem skomplikowanym, 

a pracując w strumieniu gorących spalin, 

nie rokują dobrze, jeśli chodzi o niezawod-

ność, MAN zdecydował się w silnikach 

D20 i D26 na turbodoładowanie dwu-

stopniowe. Mała turbosprężarka powo-

duje szybki wzrost ciśnienia przy niskiej 

prędkości obrotowej, a przy dużej zaczyna 

działać druga sprężarka. W dwustopnio-

wym turbodoładowaniu MAN-a każda 

sprężarka ma własny zawór upustowy 

i konieczne okazało się dwustopniowe 

chłodzenie powietrza doładowującego. 

Zatem urządzenie również nie należy do 

szczególnie prostych. 

Ciekawą alternatywę zaproponował 

Mercedes. Turbina ma stałą geometrię 

i zaopatrzona jest w zawór upustowy (wa-

ste-gate), który kieruje nadmiar spalin 

w stronę wydechu, oraz niesymetryczną 

obudowę z dwoma kanałami. Na turbi-

nę podawane są bezpośrednio spaliny 

z trzech cylindrów, a pozostałe trzy są 

połączone z układem recyrkulacji spalin. 

EGR i doładowanie płynnie współdziałają 

i każde z nich otrzymuje taką porcję spa-

lin, jakiej w danym momencie najbardziej 

potrzebuje. 

Euro 6 jest tak restrykcyjną normą, że 

następna nieprędko się pojawi. Docho-

dzenie do niej kosztowało producentów 

i użytkowników samochodów ciężaro-

wych i autobusów wiele wysiłku i pienię-

dzy. Jej wypełnianie też nie będzie tanie. 

Wysoki stopień komplikacji jednostek 

napędowych sprawia, że zarówno oleje, jak 

i paliwa muszą być starannie dobierane, 

a obsługę pojazdów właściwie obligato-

ryjnie należy powierzyć autoryzowanemu 

warsztatowi. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Daimler, MAN, Scania, Volvo

www.truck-van.pl
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Nowe rozwiązanie łączy 

w sobie konwencjonalny,

hydrauliczny układ wspo-

magania z elektronicznie ste-

rowanym silnikiem elektrycz-

nym, zamontowanym w prze-

kładni kierowniczej. W rezul-

tacie uzyskano wyjątkową pre-

cyzję kierowania, zapewniającą 

kierowcy większe bezpieczeń-

stwo oraz bardziej komfortową 

i przyjemną jazdę.

„Ta opatentowana technolo-

gia zapewnia kierowcom ko-

rzyści w każdych warunkach 

jazdy. Na drodze szybkiego 

ruchu aktywny układ kierow-

niczy gwarantuje niezrównaną 

stateczność kierunkową pojaz-

du. Z kolei przy małych pręd-

kościach możliwe jest kierowa-

nie, nawet w pełni obciążonym 

samochodem ciężarowym, do-

słownie jednym palcem” – za-

pewnia Claes Nilsson, prezes 

Volvo Trucks. 

Najważniejszą innowacją 

w Volvo Dynamic Steering jest 

elektronicznie sterowany silnik 

elektryczny sprzężony z wałem 

kierownicy. Silnik ten, współ-

działający z hydraulicznym uk-

ładem wspomagania układu 

kierowniczego, rozwija maksy-

malny moment obrotowy 25 Nm

i jest kontrolowany przez elek-

troniczną jednostkę sterującą 

z częstotliwością kilku tysięcy 

razy na sekundę. 

„Zadaniem silnika elek-

trycznego jest zapewnianie 

właściwych reakcji na kole 

kierownicy w każdej sytuacji. 

Na przykład, gdy układ za po-

średnictwem czujników wy-

kryje zamiar kierowcy jazdy na 

wprost, automatycznie elimi-

nuje jakiekolwiek zakłócenia 

zwrotne na kole kierownicy, 

pochodzące od nierówności 

drogi” – wyjaśnia Gustav Ne-

ander, menedżer projektu 

ds. Volvo Dynamic Steering. 

– Przy małej prędkości jazdy 

silnik elektryczny wzmacnia 

efekt wspomagania, dzięki cze-

mu kierowanie ciężarówką sta-

i rąk. Volvo Dynamic Steering 

automatycznie ustawia koła 

w pozycji na wprost także 

podczas cofania. Układ tłumi 

wstrząsy wywołane nierówno-

ściami drogi, takimi jak szcze-

liny czy ubytki nawierzchni, 

co przekłada się na większą 

precyzję utrzymywania toru 

jazdy, ponieważ kierowca nie 

musi bezustannie wprowadzać 

korekt. Na drodze szybkiego 

ruchu lepsza jest stateczność 

kierunkowa, co zwiększa kom-

fort pracy kierowcy przy jed-

noczesnym zapewnieniu po-

czucia pełnego panowania nad 

pojazdem przy każdej prędko-

ści. Aktywny układ kierowni-

czy eliminuje niemal wszyst-

kie minimalne ruchy kołem 

kierownicy, które są nie do 

uniknięcia na współczesnych 

drogach. Układ ma również 

zdolność adaptacji – szybko 

wykrywa efekt oddziaływania 

mocno wyprofi lowanej (wy-

pukłej) nawierzchni drogi lub 

bocznego wiatru i automatycz-

nie go kompensuje tak, aby 

kierowca mógł utrzymywać 

kierunek jazdy na wprost, bez 

potrzeby kontrowania kierow-

nicą. 

Volvo Dynamic Steering jest 

także korzystny pod względem 

przeciwdziałania najczęściej 

występującym urazom wśród 

kierowców samochodów cię-

żarowych. Z ofi cjalnych da-

nych szwedzkiej Inspekcji 

Pracy wynika, że kierowcy 

samochodów ciężarowych 

stanowią szczególnie duży od-

setek w statystykach schorzeń 

zawodowych.

„Blisko czterech na dzie-

sięciu kierowców samocho-

dów ciężarowych, co tydzień 

uskarża się na ból pleców, szyi, 

barków lub ramion. Nasz udo-

skonalony układ kierowniczy 

przeciwdziała tego typu pro-

blemom, pozwalając kierowcy 

rozluźnić się podczas jazdy” 

– podkreśla Gustav Neander. 

– Volvo Dynamic Steering na-

daje prowadzeniu samochodu 

ciężarowego zupełnie nowy 

wymiar. Dzięki niemu kierow-

ca mniej się męczy i skuteczniej 

panuje nad pojazdem”. ▐

Fot. Volvo

Nowy wymiar 
prowadzenia
Kilka miesięcy po rynkowej premierze nowej serii FH, Volvo Trucks 
przedstawia kolejne rozwiązanie techniczne – Volvo Dynamic Steering 
(aktywny układ kierowniczy).

je się wyjątkowo łatwe. Nawet 

mocno obciążonym pojazdem 

budowlanym, poruszającym 

się w trudnym terenie, można 

kierować bez najmniejszego 

wysiłku. Kierowcy, którzy te-

stowali ten układ w fazie pro-

jektowej, byli pod ogromnym 

wrażeniem”.

Przy małej prędkości jazdy 

silnik elektryczny zastępuje 

mięśnie kierowcy. Kierowanie 

pojazdem nie męczy barków 

www.truck-van.pl
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GOODYEAR 

Większe przebiegi, mniej paliwa.

*  Opory toczenia niższe przynajmniej o 9% od trzech głównych konkurentów. Testy oporów toczenia (ISO28580) i przyczepności na mokrej nawierzchni przeprowadzone zostały przez TÜV SÜD Automotive 

w sierpniu 2011. Porównano opony Goodyear Marathon oraz 3 inne konkurencyjne marki w segmencie opon do transportu dalekobieżnego o wymiarach 315/70R22,5 przeznaczonych na osie sterującą 

i napędową, oraz o wymiarach 385/65R22,5 na oś wleczoną (raporty z testów 76246887-1 i 76246886-1). Współczynnik oporów toczenia obliczono przy następującym rozkładzie obciążenia: 17% oś 

sterująca, 25% oś napędowa, 58% oś wleczona. Ciężarówka wykorzystana do testów to Mercedes Benz Actros 1855. ** W konfiguracji 2 opony Goodyear Max Technology na osi sterującej, 4 na osiach 

napędowych i 6 na wleczonych, przy założeniach: 150 000 km, 34 l/100 km; cena paliwa = 5,50 PLN/litr. *** Informacje podane na etykiecie dotyczą tylko danego modelu i rozmiaru opony. Osiągi innych 

modeli oraz opon o innym rozmiarze mogą się różnić.

***

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

Najbardziej wydajne pod względem zużycia paliwa opony jakie kiedykolwiek stworzyliśmy.

Dzięki LHS II+, LHD II+ i LHT II Max Technology samochody ciężarowe Twojej floty nie będą musiały tankować tak często. 

Zoptymalizowany skład mieszanki bieżnika zapewnia doskonałą przyczepność na mokrej nawierzchni oraz pomaga zredukować 

opory toczenia, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa*. W skali roku pozwala to zaoszczędzić ponad 6 000 zł na jednym 

pojeździe.** Jest to dobra wiadomość zarówno dla finansów floty transportowej, jak i dla środowiska naturalnego. Goodyear stosuje 

innowacyjne rozwiązania, aby zapewnić większe przebiegi pojazdów ciężarowych przy mniejszym zużyciu paliwa.

www.goodyear.eu/truck



W 
 2000 roku fi rma przed-

 stawiła własnej kon-

 strukcji wywrotkę trój-

stronną z burtą otwieraną hy-

draulicznie. Ukłonem w stro-

nę klientów przewożących 

materiały wilgotne i masę 

bitumiczną był hit 2003 roku 

– zabudowa tylnozsypowa 

half-pipe typu rynna (bez uże-

browania wzmacniającego). 

Jej konstrukcja miała kształt 

połowy walca, przez co uzyska-

no powierzchnię wewnętrzną 

półokrągłą, która minimalizu-

je przyleganie przewożonego 

materiału. Zabudowa ma niską 

masę własną, a co za tym idzie 

większą ładowność. 

Ciągły wzrost zamówień wy-

mógł rozbudowę infrastruktu-

ry fi rmy. W 2003 roku została 

uruchomiona produkcja w no-

wej hali produkcyjnej. W 2005 

roku rozpoczęto budowę kolej-

nej trzeciej już hali produkcyj-

nej o powierzchni 2500 m2, na-

tomiast w roku 2007 zaczęła się 

produkcja zabudów w nowym 

zakładzie w Skarżysku. 

W 2006 r. KH-Kipper zwięk-

szył sprzedaż produktów na 

rynkach wschodnich, szcze-

gólnie na Ukrainie i w Rosji. 

Z roku na rok fi rma zwiększa-

ła swoją produkcję. W 2007 

roku przekroczyła 1000 sztuk, 

a w 2008 – 1500 sztuk. Nieste-

ty, w związku z załamaniem 

rynku, nie wszystkie zamówio-

ne pojazdy zostały odebrane. 

Przede wszystkim 
innowacyjność

Wraz z rosnącym zapotrze-

bowaniem na specjalistyczne 

pojazdy budowlane fi rma co 

roku pokazywała nowe roz-

wiązania konstrukcyjne speł-

niające najbardziej wyszuka-

ne potrzeby klienta. W 2008 

roku dział konstrukcyjny 

KH-Kipper opracował nową 

wersję zabudowy half-pipe 

o poprawionej funkcjonalno-

ści, zwiększonym bezpieczeń-

stwie i wygodzie pracy kierow-

cy, mniejszej masie i łatwiejszej 

produkcji. 

Lata 2009-2010 to czas no-

wych produktów. KH-Kipper 

dodał do swojej oferty przy-

czepy niskopodwoziowe do 

przewozu maszyn, wywrotki 

ze skrzyniami aluminiowy-

mi, przyczepy specjalistycz-

ne, zabudowy na podwozia 

3,5÷6,5 t dmc oraz powrócił 

do wcześniej oferowanych pro-

duktów: zabudów skrzyń sta-

łych, przyczep skrzyniowych 

i hakowców, naczep niskopo-

dwoziowych oraz przyczep 

kłonicowych do transportu 

dłużycy. W 2009 roku za nowy 

model zabudowę-wywrotkę 

z lewą burtą hydrauliczną 

W2H z hydraulicznie stero-

wanym dachem aluminio-

wym fi rma otrzymała dy-

plom Targów Autostrada-Pol-

ska w Kielcach oraz nagrodę 

Ministra Infrastruktury na 

Targach Infrastruktura w War-

szawie. Zmodernizowana wy-

wrotka W2H ma uproszczoną 

konstrukcję, co ułatwiło pro-

dukcję oraz pozwoliło zredu-

kować jej masę o około 200 kg, 

zwiększając ładowność. Udało 

15 lat rozwoju
Firma KH-Kipper powstała w 1997 roku. W 1998 roku wyprodukowała 
16 wywrotek. Od tego czasu sporo się zmieniło.

Etapy rozbudowy zakładu produkcyjnego KH-Kipper w Kajetanowie.

www.truck-van.plCODZIENNIECODZIENNIE
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się również zwiększyć jej szero-

kość wewnętrzną do 2410 mm, 

co jest ważne przy transporcie 

palet. W nowej wersji zamiast 

plandeki można zamontować 

hydraulicznie otwierany dach 

aluminiowy, składany tylko na 

prawą burtę, która jest stała. 

Dzięki temu lewa burta zostaje 

wolna do łatwego rozładunku 

i załadunku bez obawy o uszko-

dzenie elementów dachu.

80% produkcji 
w eksporcie

W 2011 roku rozpoczęto 

produkcję urządzeń hakowych 

na 2-osiowe podwozia samo-

www.truck-van.pl
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chodów ciężarowych przy-

stosowane do transportu kon-

tenerów KP7, nową linię za-

budów 2- i 3-stronnych z bur-

tą hydrauliczną hydroboard, 

4-osiowe przyczepy niskopo-

dwoziowe z obrotnicą i przy-

czepy kłonicowe do transportu 

dłużycy (słupy energetyczne, 

rury).

W Moskwie miała premierę 

nowa wywrotka tylnozsypowa 

W1C dedykowana klientom 

z Europy Wschodniej, która 

stanowi udoskonaloną wer-

sję klasycznej kwadratowej 

wywrotki na 3- i 4-osiowych 

podwoziach ze wzmocnienia-

mi bocznymi w postaci tzw. 

szpant. W tym samym roku, 

na Targach Autostrada-Polska 

fi rma została wyróżniona za 

uniwersalną przyczepę-wyw-

rotkę typ P2TN z obniżoną 

wysokością podłogi i najazda-

mi chowanymi w ramie.

W roku 2011 wybudowano 

nową halę serwisową i strefę 

technologiczną na lakierni. 

Zwiększył się wtedy też eksport. 

Produkcja osiągnęła poziom 

900 sztuk, z czego ponad poło-

wę wyeksportowano. Obecnie 

w związku ze spadkiem liczby 

zamówień na rynku krajowym 

i rozwojem sprzedaży zagra-

nicznej KH-Kipper ekspor-

tuje 80% produkcji.

W 2012 r. kontynuowano 

rozwój nowych produktów. 

Powstał również nowy maga-

zyn stali. Na Targach Autostra-

da-Polska 2012 wyróżniono 

wywrotkę trójstronną W3H 

z nową burtą hydrauliczną. 

W nowym rozwiązaniu lewa 

burta otwiera się w dół o peł-

ne 180°. Dzięki temu możliwe 

jest podjechanie wózkiem wi-

dłowym pod samą zabudowę 

i sprawny załadunek palet. 

Szerokość wewnętrzna skrzyni 

wynosi 2410 mm, więc obok 

siebie mieszczą się dwie palety.

Podsumowaniem tych 

wszystkich dokonań był uro-

czysty bankiet, który odbył 

się w połowie stycznia na 

terenie Międzynarodowych 

Targów Kieleckich. Liczba 

przybyłych gości jest po-

twierdzeniem, że przez ostat-

nie 15 lat KH-Kipper zyskał 

wielu przyjaciół, których 

w taki wieczór nie mogło za-

braknąć. „Przez kilkanaście 

lat działalności otrzymaliśmy 

niezliczoną liczbę nagród 

i wyróżnień. Dla mnie jednak 

największą wartość mają rela-

cje, jakie udało nam się przez 

ten czas zbudować. Wszyst-

ko, co osiągnęliśmy, nie było-

by możliwe bez was. Dziękuję 

wam wszystkim za zaufanie, 

pomoc i współpracę przez 

te wszystkie lata. W nad-

chodzących latach będzie-

my kontynuować sprzedaż 

i produkcję zabudów, przy-

czep i naczep ‘szytych na 

miarę’ indywidualnych po-

trzeb naszych klientów” – po-

wiedział podczas uroczysto-

ści z okazji 15-lecia firmy 

Andrzej Kamionka, dyrek-

tor handlowy, wiceprezes 

KH-Kipper. ▐

KD
Fot. KH-Kipper

Jubileuszowy tort. 
Od lewej: Andrzej Kamionka, 
wiceprezes KH-Kipper, 
i Konstanty Kamionka, 
prezes KH-Kipper.

Rozbudowa zakładu pociągnęła 
za sobą powiększenie parku 
maszynowego o gilotyny, 
krawędziarki, robota spawalniczego 
oraz wypalarki plazmowe.

Stralis Hi-Way oferowany 

będzie z silnikami Euro 5 i Euro 

6, wykorzystującymi jedynie 

technologię SCR. Nowy mo-

del, za sprawą zaawansowa-

nych rozwiązań technologicz-

nych, ma spalać mniej o około 

7% paliwa. 

Szczegóły nowego modelu 

i związanej z nim oferty licznie 

zgromadzonym gościom przed-

stawiali Massimiliano Perri, dy-

rektor generalny Iveco Poland 

oraz Daniel Wolszczak, dyrektor 

handlowy.  

Stralis Hi-Way już w Polsce
We wrześniu zdobył tytuł Ciężarówki Roku 2013. 
Teraz wyjechał na polskie drogi. 
W połowie lutego Iveco Stralis Hi-Way został 
oficjalnie zaprezentowany polskim klientom.

Uroczystość poprowadził Krzysz-

tof Ibisz, a uświetnił ją występ 

Maryli Rodowicz. Przez cały wie-

czór uczestnikom towarzyszyła 

charakterystyczna, pomarańczo-

wa barwa kabiny nowego modelu 

Stralis Hi-Way, która była moty-

wem przewodnim całego spotka-

nia, odbywającego się w nieco-

dziennej scenerii warszawskiego 

studia telewizyjnego. W polskiej 

premierze fl agowego modelu Ive-

co wzięli udział klienci i kooperan-

ci fi rmy Iveco Poland. ▐

Fot. Iveco

Iveco Stralis wzbudzał 
duże zainteresowanie 
gości przybyłych na pol-
ską premierę.

Po części oficjalnej na salę wjechał tort z okazji 
premiery flagowego modelu Iveco. Od lewej: 
Krzysztof Ibisz – prowadzący imprezę i Massimiliano 
Perri – dyrektor generalny Iveco Poland. 

Podczas uroczystego wieczoru nie zabrakło 
atrakcji. Wystąpiły zespoły taneczne 
i akrobatyczne, tworząc wspaniałe show.

Koncert Maryli Rodowicz 
wprowadził wszystkich 
we wspaniały nastrój.
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Szkolenia stanowią inte-

gralną część działalności 

ZF Friedrichshafen AG 

w Polsce. Oferta w tym zakre-

sie stale się poszerza, zgodnie 

z globalną polityką ZF. Jej głów-

nym celem jest przekazywanie 

w profesjonalny sposób jak 

najdokładniejszych informacji 

z zakresu nowoczesnych ukła-

dów przeniesienia napędu, kie-

rowniczych oraz zawieszenia.

Do tej pory przeszkolono ok. 

10 tys. mechaników, właścicieli 

warsztatów oraz sprzedawców 

części zamiennych. Tylko pod-

czas zeszłorocznej akcji „Ofen-

sywa techniczna”, specjaliści ZF 

podzielili się wiedzą z ponad 

600 osobami. W szkoleniach 

uczestniczą zarówno przedsię-

biorstwa funkcjonujące w ra-

mach programu Original Sachs 

Service, jak również niezrzeszo-

ne, których pracownicy chcą 

podnieść swoje kwalifi kacje.

11 tys. zgłoszeń

Sachs Road Show 2013 po-

trwa od 7 maja do 14 czerwca. 

Taki cykl szkoleń przepro-

wadzono już w Niemczech 

w latach 2008-2012 i zakoń-

czył się dużym sukcesem, bo 

udało się dotrzeć do ponad 13 

tys. osób. Impreza odbędzie się 

w 4 różnych lokalizacjach, za-

pewniających łatwy dostęp dla 

warsztatów z całej Polski. To 

wyjątkowa szansa dla wszyst-

kich uczestników na zdobycie 

konkurencyjnej, praktycznej 

wiedzy, ale również okazja do 

całodniowej zabawy w gronie 

miłośników motoryzacji oraz 

wyścigów samochodowych, 

w tym znanego niemieckiego 

kierowcy wyścigowego Jörga 

van Ommena i jego zespołu.

Impreza Sachs Road Show 

2013 jest przeznaczona dla 

warsztatów, które mogą po-

chwalić się odpowiednim 

poziomem obrotów wygene-

rowanych na częściach za-

miennych marek ZF-Sachs, 

Lemförder oraz ZF Parts. 

Chętni muszą zarejestrować 

się (najpóźniej do 15 kwiet-

nia) na stronie internetowej 

www.zf.com/pl lub przesłać 

pocztą kartę zgłoszeniową 

dostępną u dystrybutorów 

uczestniczących w akcji: Inter 

Cars, Inter-Team, Fota, Autos, 

Auto Partner, Opoltrans, Gor-

don oraz Moto-Profi l. 

Inicjatywa ZF spotkała się 

z bardzo dużym zaintereso-

Walka o emocje!
W maju i czerwcu br. odbędzie się prestiżowy cykl szkoleń 
Sachs Roadshow 2013. Ich uczestnicy nie tylko uzupełnią swoją wiedzę,
ale otrzymają sporą dawkę adrenaliny.

Peter Rothenhöfer,
dyrektor ZF Friedrichshafen AG S.A. 
Przedstawicielstwo w Polsce

Na razie impreza Sachs Roadshow jest kierowa-
na tylko dla warsztatów, m.in. ze względu na duże 
koszty organizacyjne, ale niewykluczone, że kolej-
ne edycje będą otwarte dla wszystkich miłośników 
motoryzacji.

Lokalizacje Sachs Roadshow 2013

▐ 07.–17.05 Lotnisko w Kamieniu Śląskim
▐ 20.–24.05 Tor Poznań
▐ 04.–07.06 Akademia Bezpiecznej Jazdy Toruń
▐ 11.–14.06  Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie

Na 9 osób, które 
najlepiej poradzą 
sobie podczas 
zmagań w wyścigu 
i obsłudze gokartów, 
poprowadzi 
samochód klasy DTM.

waniem na polskim rynku, od 

1 stycznia do pierwszych dni 

lutego wpłynęło już 11 tys. 

zgłoszeń. Ostatecznym wa-

runkiem udziału przedstawi-

cieli danego warsztatu w Sachs 

Roadshow 2013 będzie osią-

gnięcie przez niego określo-

nego obrotu na częściach za-

miennych marek należących 

do koncernu ZF. 

Moc atrakcji 

We wszystkich lokalizacjach 

impreza będzie trwała kilka dni. 

Szkolenie będzie podzielone 

na 5 stacji. Pierwsza to trening 

bezpiecznej jazdy w profesjonal-

nie przygotowanych samocho-

dach wyścigowych. Na drugiej 

instruktorzy Sachs Roadshow 

pokażą, co dzieje się, gdy pojazd 

ma uszkodzone amortyzatory. 

Kolejna stacja to zaaranżowane 

scenki sytuacyjne w punkcie war-

sztatowym. Trenerzy pokażą, ja-

kich błędów należy się wystrze-

gać i na jakie aspekty zwracać 

szczególną uwagę w kontaktach 

z klientami. Na 4. stacji odbędzie 

się szczegółowe szkolenie tech-

niczne z diagnostyki i prawi-

dłowej wymiany zużytego koła 

dwumasowego. Po części teore-

tycznej nastąpi część praktyczna 

na specjalnie przygotowanych 

pojazdach. Ostatnia stacja to 

wyścig na czas, w którym liczy 

się zaangażowanie całego zespo-

łu, również podczas obsługi go-

kartu w alei serwisowej. Na zwy-

cięzców piątego zadania czeka 

największa atrakcja Sachs Road-

show 2013, czyli przejazd za kie-

rownicą pojazdu serii DTM pod 

okiem instruktorów Jörga van 

Ommena. Pozostali uczestnicy 

będą mogli odbyć taki przejazd 

na fotelu pasażera.  ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, ZF
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PREMIERAPREMIERAHi-WayHi-Way

Szanowni Państwo, 

Za każdym razem, gdy pojawia się nowa 

ciężarówka, zwraca uwagę tym, co w niej naj-

nowocześniejsze, najbardziej innowacyjne. 

Tymczasem wiele nowinek ma bardzo głębo-

kie korzenie. Zupełnie nowy pojazd jest zawsze 

wynikiem wielu lat zbierania doświadczeń. 

Taki jest właśnie nowy Stralis Hi-Way. Wy-

znacza nowe standardy niskiego zużycia pali-

wa, bezpieczeństwa, komfortu i szacunku dla 

natury. Jest owocem pracy, która nie zaczęła 

się wczoraj. Za aerodynamiczną kabiną, ergo-

nomicznym wnętrzem i unikatowym układem 

oczyszczania spalin, którego głównym ele-

mentem jest katalizator Hi-eSCR, kryją się lata 

ewolucji. Żmudnych badań i postępu, który 

rzadko biegł skokami. Częściej stawiał drobne 

kroki, które wytyczyły długą drogę do dzisiej-

szego Stralisa: mistrza w kategorii TCO, czyli 

Total Cost of Ownership – całkowitych kosz-

tów posiadania i użytkowania. 

Pojęcia „tani” i „drogi” w stosunku do cię-

żarówki nie odnoszą się tylko do ceny zakupu 

i zużycia paliwa. To zaledwie składowe rzeczy-

wistych wydatków, jakie ponosi użytkownik 

pojazdu. Inne to kierowca, serwis i wartość 

rezydualna. Tylko globalne spojrzenie pozwala 

naprawdę oszczędzać. Iveco to rozumie i za-

projektowało Stralisa właśnie tak – jako roz-

wiązanie całościowe. 

Bardzo zależy nam na tym, by nasi klien-

ci, mogli sami zapoznać się z najnowszym 

modelem Iveco. By mogli się przekonać, jak 

duży komfort i jakie oszczędności im oferuje-

my. Dlatego też już w lutym podczas polskiej 

premiery przedstawiliśmy Stralisa Hi-Way 

naszym klientom, teraz rozpoczynamy przygo-

towania do spotkań, w trakcie których każdy 

będzie mógł przetestować nowy model Stralis 

Hi-Way. Spotkania rozpoczną się już w dru-

giej połowie roku, a ich główną atrakcją będzie 

Stralis Hi-Way z silnikiem Euro VI! 

Massimiliano Perri
Dyrektor Generalny IVECO Poland

Ciężarówka
Roku
Nowy IVECO Stralis Hi-Way zdobył tytuł „Truck of the Year 
2013”. Tak zdecydowali przedstawiciele 25 czołowych, 
europejskich czasopism specjalistycznych.

IVECO Stralis 
Hi-Way będzie 
wyróżniał się 
na drodze nie tylko wyglądem. 
Kabina została dopracowana aero-
dynamicznie i pracuje na niskie zużycie paliwa.

W 
 uzasadnieniu werdyktu jury 

 stwierdziło, że Stralis: „w naj-

 wyższym stopniu przyczynia się 

do podnoszenia efektywności transportu 

drogowego pod kilkoma względami, ta-

kimi jak: zużycie paliwa, bezpieczeństwo, 

własności jezdne, komfort i ograniczone 

oddziaływanie na środowisko”. 

W dobie troski o zrównoważony rozwój 

przedsiębiorstw, czy wręcz cywilizacji jako 

takiej, Stralis jest przykładem rozwiązania 

kompleksowego, ukierunkowanego na ni-

skie koszty eksploatacji oraz poszanowanie 

dla środowiska naturalnego. Co ważne dla 

nabywców, ciężarówka wypełnia przy-

szłą normę Euro VI wyłącznie za pomocą 

układu selektywnej redukcji katalitycznej 

Hi-eSCR. 

Efektownie i ekonomicznie

Starania konstruktorów o ograniczenie 

wydatków przyszłych właścicieli Strali-

sów zaczęły się już na etapie formowania 

kształtu kabiny. Ciężarówka ma atrakcyjny 

nowoczesny styl. Wlot powietrza układa 

się w literę „V” i skośne „skrzydła” w naro-

żach nadają jej niepowtarzalny, wyrazisty 

charakter. Srebrzysty napis „IVECO” to 

muśnięcie elegancji, które wzbogaca suro-

wą technikę. 

Jednak włoskie umiłowanie rzeczy 

pięknych, ma w Stralisie również prak-

tyczny wymiar. W porównaniu z po-

przednikiem, nowy model ma o 3% 

niższy współczynnik oporu aerody-
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przechowają trójkąt ostrzegawczy, rękawi-

ce robocze czy drobne narzędzia. 

Do wyboru są różniej wielkości chło-

dziarki. Na liście opcji widnieje klimatyza-

cja postojowa, montowana w miejscu szy-

berdachu. Fabryka lakieruje ją w kolorze 

nadwozia, zatem urządzenie to nie psuje 

harmonijnej sylwetki pojazdu. 

Pod opieką

Stralis korzysta w pełni z najnowo-

cześniejszych urządzeń zwiększających 

cenianym czynnikiem, który wpływa na 

zużycie paliwa. Pilnowanie właściwego 

ciśnienia w ogumieniu jest obowiązkiem 

każdego, kto chce jeździć oszczędnie 

i bezpiecznie, a TPSM to znacznie ułatwia. 

Na szczycie zespołu elektronicznych 

pomocników jest wielofunkcyjny system 

IVECONNECT. Łączy funkcje służące 

rozrywce oraz zwiększeniu wydajności 

pojazdu. Zawiera radio ze złączem USB, 

nawigację oraz godne uwagi nowości: sys-

temy DAS, DSE oraz układ telematyczny 

IVECONNECT Fleet. Centrum systemu 

jest dotykowy ekran, znajdujący się z pra-

wej strony tablicy rozdzielczej. 

DAS (Driver Attention Support) ocenia 

stopień zmęczenia kierowcy. Podaje wy-

nik na trójstopniowej skali: zielony – kie-

Fotele ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa 
mają wentylowane poduszki. Jednoczęściowa 
leżanka Hi-Komfort ma wygodny materac 
i pozwoli zregenerować siły w najdłuższej trasie. 

PREMIERAPREMIERA Hi-WayHi-Way

namicznego. Czy to dużo? Projektan-

ci zwracają uwagę, że przy prędkości 

85 km/h aż 40% paliwa tracone jest na 

pokonywanie oporu powietrza. Niższy 

o 3% współczynnik Cx jest równoznacz-

ny z obniżeniem zużycia paliwa o 1%. 

Z pozoru niewiele, ale w skali roku 

i dziesiątek tysięcy pokonywanych kilo-

metrów urasta do znacznej wielkości. 

W gamie nowego Stralisa są do wy-

boru trzy kabiny: obszerna Hi-Way do 

dalekiego transportu, węższa Hi-Road 

odpowiednia np. do ruchu krajowego lub 

Udział poszczególnych kosztów w działalności transportowej

ciężkiej dystrybucji oraz Hi-Street – krót-

ka i niska, w sam raz do zabudów komu-

nalnych. 

Wnętrze zostało przebudowane pod 

kątem potrzeb kierowcy. W zależności 

od typu kabiny oferowana jest praktyczna 

tapicerka winylowa, przyjemna i uniwer-

salna z tkaniny lub luksusowa, skórzana. 

Ergonomiczna tablica rozdzielcza zwraca 

się w stronę kierowcy. Ma nowoczesny 

kształt, zbudowany z prostych linii. Ob-

ramowania wylotów nawiewu są z pół-

matowego metalu. Nowe koło kierownicy 

umożliwia obsługę radia czy telefonu bez 

odrywania rąk. 

Fotele ze zintegrowanym pasem bez-

pieczeństwa mają wentylowane poduszki. 

Z tyłu może znaleźć się nowa, jednoczę-

ściowa leżanka o szerokości sięgającej 

80 cm i długości przeszło 2 m. Nadal do-

stępne są również trzyczęściowe leżanki, 

które po złożeniu mogą tworzyć wygodny 

kącik ze stolikiem do wypełniania papier-

ków lub do jedzenia. 

Kabina Hi-Way ma objętość 10 m3. Licz-

ne, zróżnicowane i wygodnie rozlokowane 

schowki zostawiają dużo miejsca na rzeczy 

potrzebne na kilkudniową podróż. Dwie 

skrytki dostępne z zewnątrz doskonale 

bezpieczeństwo jazdy. Ma elektronicznie 

sterowane hamulce z układem stabiliza-

cji toru jazdy ESP (zawierającym też ABS 

i ASR) oraz systemem wspomagania awa-

ryjnego hamowania BAS. Drugi z wymie-

nionych podwyższa samoczynnie ciśnie-

nie w układzie hamulcowym, aby zwiększyć 

skuteczność gwałtowanego hamowania.

W Stralisach z silnikami Euro VI znajdzie 

się również AEBS (Advenced Emergency 

Braking System), który ostrzeże kierow-

cę o możliwości kolizji i automatycznie 

uruchomi hamulce, aby jej uniknąć lub 

przynajmniej ograniczyć jej skutki. Znad 

krawędzi przedniej szyby wygląda na świat 

kamera układu LDWS, przestrzegającego 

przed przypadkowym zjechaniem z pasa 

ruchu. Bezpieczną odległość od pojazdu 

na przedzie, niezależnie od prędkości jaz-

dy, utrzymuje tempomat ACC. 

Ważnym dodatkiem jest układ moni-

torowania ciśnienia w oponach TPSM. 

Podobnie jak opór aerodynamiczny, rów-

nież opór toczenia jest ważnym, a niedo-
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rowca wypoczęty, żółty – warto pomyśleć 

o przerwie, czerwony – najwyższy czas 

się zatrzymać. DAS czerpie informacje 

z ruchów koła kierownicy. Im bardziej kie-

rowca potrzebuje wypoczynku, tym stają 

się bardziej chaotyczne, samochód jedzie 

„wężykiem”. 

DSE (Driving Style Evaluation) jest 

pomocą w trenowaniu ekonomicznego 

prowadzenia ciężarówki (patrz: ramka).

Na podstawie wybranych parametrów, 

między innymi sposobu użycia hamulców 

zasadniczych i pomocniczych oraz posługi-

wania się skrzynią biegów ocenia styl jazdy. 

Zarazem podaje komunikaty będące wska-

zówką jak prowadzić, aby unikać błędów. 

Informacje z DSE, tachografu, karty 

kierowcy oraz systemów nadzorujących 

działanie pojazdu zbiera system telema-

tyczny IVECONNECT Fleet. Gromadzi 

między innymi dane o zużyciu paliwa 

przyporządkowane do kierowcy, po-

jazdu lub trasy. Pozwala komunikować 

się z kierowcą i przesyłać mu zlecenia. 

Umożliwia też między innymi wyzna-

czenie obszaru, którego pojazd nie powi-

nien opuszczać (tzw. geofencing). Zakres 

działania zależy od wybranej umowy. 

System powstał we współpracy z firmą 

Qualcomm. Jego użytkownicy mogą 

z niego korzystać za pośrednictwem por-

talu FleetVision. Jest to skuteczne narzę-

dzie do zarządzania taborem i ludźmi, 

które zwiększa efektywność firmy oraz 

uszczelnia miejsca, którymi niepotrzeb-

nie wycieka paliwo. 

IVECONNECT posługuje się językiem 

polskim. Nawigacja, będąca jego częścią 

uwzględnia ograniczenia dla ciężarówek. 

Obejmuje zasięgiem całą Europę Zachod-

nią, a w znacznej części również Środkową 

i Wschodnią, łącznie z Polską, Litwą, Ło-

twą i Białorusią. 

Na czysto

Nowy Stralis napędzany jest sześciocylin-

drowymi, rzędowymi silnikami Cursor 8,

Cursor 10 i Cursor 13 spełniającymi 

normę Euro V lub EEV. Model zgodny 

z przyszłą normą Euro VI korzysta z sil-

ników Cursor 9, Cursor 11 i Cursor 13 

o mocy od 320 do 560 KM. Długodystan-

sowy wariant Hi-Way ma wyłącznie naj-

mocniejsze diesle serii Cursor 10, 11 i 13. 

Wyjątkowy dla IVECO jest sposób, 

w jaki producent pogodził się z Euro 

VI. W przeciwieństwie do pozosta-

łych fi rm, użył w tym celu tylko układu 

SCR, który nazwał z racji efektywności 

Hi-eSCR. Katalizator z wtryskiem AdBlue 

jest częścią zintegrowanego urządzenia, 

montowanego na wydechu, z boku ramy, 

które zawiera również katalizator oksy-

dacyjny, zamknięty fi ltr cząstek stałych 

DPF i katalizator „Clean Up” redukujący 

resztki amoniaku, które pozostały po ak-

tywności SCR. 

Żaden z silników Stralisa nie ma ukła-

du recyrkulacji spalin EGR. Wynika 

z tego kilka zalet. W pierwszym rzędzie 

możliwość wyregulowania jednostek na-

pędowych tak, aby osiągały wysoką moc 

Ergonomiczna 
tablica rozdzielcza 
ma nowoczesną, 
elegancką formę. 
Jest wykonana 
z materiałów 
wysokiej jakości. 
Wszystkie 
informacje 
niezbędne kie-
rowcy są 
w zasięgu ręki.

PREMIERAPREMIERAHi-WayHi-Way

IVECONNECT
Zintegrowany system sterowania urządzeniami 
informacyjno-rozrywkowymi, nawigacją i urządze-
niami zarządzania flotowego składa się z 7-ca-
lowego ekranu dotykowego, radia z odtwarza-
czem CD, gniazda USB kompatybilnego z iPho-
nem i iPodem oraz MP3, łącza Bluetooth i gniaz-
da AUX/Video. Ma dwa, zasadnicze zestawy 
funkcji. Pierwszy z nich IVECONNECT Drive 
obejmuje nawigację satelitarną, system ostrze-
gający o zmęczeniu DAS oraz układ DSE, który 
pomaga kierowcy jeździć ekonomicznie. Oce-
nia sposób jazdy i podaje użyteczne wskazówki, 
które mogą go poprawić. Skupia się na dwóch 
obszarach: sposobie użycia hamulców zasadniczych i pomocniczych oraz na zużyciu paliwa. 
To drugie jest oceniane na podstawie szeregu wskaźników takich jak: umiejętność jazdy prze-
widującej, właściwa zmiana i dobór biegów, sposób rozpędzania pojazdu, wykorzystanie ha-
mowania silnikiem i bezwładności oraz częstotliwość hamowań i zatrzymań. Ocenę podaje 
w formie gwiazdek i procentów. Możliwe jest przechowywanie wyników wcześniejszych jazd, ce-
lem oceny własnych postępów. DSE podaje również zalecenia, np. „zredukuj bieg” lub „wcześniej 
zwolnij gaz, unikniesz hamowania”. Niezbędne informacje czerpie z sieci CAN i GPS. 
Drugi zestaw funkcji: IVECONNECT Fleet pozwala gromadzić informacje o pojazdach i kierowcach 
oraz zarządzać taborem. Umożliwia śledzenie położenia pojazdu, prędkość, zużycie paliwa, a także 
informuje o czasie pracy i odpoczynku kierowcy. Ilość danych zależy od zamówionego pakietu. 
Najbogatszy, „Złoty” między innymi dodatkowo umożliwia dwustronną komunikację kierowca – dys-
pozytor oraz zintegrowanie raportów z użytkowanym przez niego systemem logistycznym.
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przy możliwie najniższym zużyciu paliwa. 

Silnik jest lżejszy, a układ chłodzenia nie 

musi pracować tak intensywnie jak w sil-

nikach z EGR. W wyniku spalania powsta-

je stosunkowo mało sadzy. Filtr DPF jest 

mniej obciążony. 

Naturalnie proces spalania w cylindrach 

podlega ścisłej kontroli. Paliwo podawane 

jest za pośrednictwem szyny common rail 

i wtryskiwaczy osiągających maksymalne 

ciśnienie wtrysku 2200 bar. Elektroniczne 

sterowanie pozwala uzyskiwać do siedmiu 

faz wtrysku. Mieszanka jest spalana bar-

dzo dokładnie. W efekcie zużycie paliwa 

i emisja spalin obniżają się. Wielofazowy 

wtrysk sprawia również, że silnik pracuje 

ciszej i bardziej miękko. 

Główna różnica pomiędzy jednostkami 

Cursor 8 i 9 oraz Cursor 10 i 11 polega na 

tym, że nowe silniki mają większą pojem-

ność skokową. Zastosowano w nich turbo-

sprężarkę o zmiennej geometrii EVGT. Ha-

mulec silnikowy ma moc zwiększoną o 30%. 

W zależności od zastosowanego silnika 

nabywca może zamówić ręczną skrzynię 

o 9 lub 16 przełożeniach albo zautoma-

Silniki Euro V i EEV

Typ Moc Moment 
  (KM) obrotowy (Nm)
Cursor 8 310 1300
Cursor 8 330 1400
Cursor 8 360 1500
Cursor 8 CNG 270 1100
Cursor 8 CNG 300 1200
Cursor 8 CNG 330 1300
Cursor 10 420 1900
Cursor 10 460 2100
Cursor 13 480 2200
Cursor 13 500 2300
Cursor 13 560 2500

Silniki Euro VI

  Moc Moment 
  (KM) obrotowy (Nm)
Cursor 9 310 1300
Cursor 9 330 1400
Cursor 9 360 1650
Cursor 9 400 1700
Cursor 8 CNG 270 1100
Cursor 8 CNG 300 1200
Cursor 8 CNG 330 1300
Cursor 11 420 1900
Cursor 11 460 2150
Cursor 13 500 2300
Cursor 13 560 2500

Silniki 
z rodziny 

Cursor, 
które są zgodne 
z normą Euro VI 

zostały wyregulo-
wane na wysoką moc 

i niskie zużycie paliwa. 
Mają mocną budowę. Ciśnie-

nie wtrysku osiąga imponującą, 
maksymalną wartość 2200 bar.

Hi-eSCR jest główną częścią układu 
oczyszczania spalin, który zawiera również 
filtr DPF oraz katalizator oksydacyjny. 
Systemu EGR po prostu nie ma! 
Ani w wersjach Euro V/EEV, ani w Euro VI. 
Wszystkie wymienione zespoły są zamknięte 
we wspólnej obudowie, która nie zajmuje 
wiele miejsca na ramie pojazdu.

Niezawodne

Coltrans z Warszawy od lat używa cię-
żarówek IVECO. Prezes firmy, Tadeusz 
Traczyk wyjaśnia, co przemawia za 
tymi pojazdami. 

Moje doświadczenie w transporcie sięga 38 
lat. Przewozami międzynarodowymi zająłem 
się w 1993 r. Wtedy ruszył Coltrans. Wozi-
my ładunki na wschód, zachód, na południe. 
Praktycznie w każdym kierunku. Od począt-
ku mieliśmy IVECO. Zawsze miało bardzo 
dobre silniki i niezawodny układ napędowy. 
Sympatyzuję z IVECO od dawna. Na po-
czątku lat 70. pełniłem kierownicze stanowi-
sko w Zakładzie Transportu Budowlanego, 
późniejszym Transbudzie. W formie poda-
runku dostaliśmy z Libii cztery ciężarowe 
Fiaty. Miały jeszcze kierownice po prawej 
stronie. Każdy miał dobrze ponad milion 
kilometrów przebiegu, ale były praktycznie 
bezawaryjne. IVECO jest spadkobiercą tych 
konstrukcji i uważam, że jest bardzo dobre. 
Wystarczy sumienny serwis, o który nie 
wszyscy dbają. 
Mamy w taborze wszystkie typy IVECO: 
Daily, Eurocargo, Stralisy. Zarówno podwo-
zia, jak i ciągniki siodłowe. W sumie około 
60 sztuk plus kilkanaście pojazdów innych 
firm. Wyspecjalizowaliśmy się w tej marce, 
znamy ją na wylot. To pomaga w codziennej 
pracy. Zresztą przez tyle lat jeszcze ani razu 
IVECO nas nie zawiodło, nie stanęło ni stąd 
ni zowąd na drodze. W przeciwieństwie do 
niektórych konkurentów, układ SCR podają-
cy AdBlue w IVECO jest niezawodny. 
Widziałem już najnowszy model, Stralisa 
Hi-Way. Po raz pierwszy miałem okazję przyj-
rzeć mu się na targach w Hanowerze. Postęp 
jest duży. Zwłaszcza jeśli chodzi o wnętrze 
kabiny. W całej gamie IVECO zaszły w ciągu 
ostatnich lat poważne zmiany na korzyść. 

PREMIERAPREMIERA Hi-WayHi-Way

tyzowaną, 12-biegową EuroTronic, która 

sprzyja ekonomicznej jeździe i długiej 

żywotności układu napędowego. Wszyst-

kie dostarcza fi rma ZF. W pojazdach do 

ruchu z częstymi przystankami użyteczna 

będzie automatyczna, 6-biegowa przekład-

nia Allison. Jest trwała, przenosi moment 

obrotowy niesłychanie płynnie i kolosalnie 

ułatwia prowadzenie. Będzie nieoceniona 

w gęstym ruchu oraz w pojazdach specjal-

nych, np. dla straży pożarnej. 

Standardowy hamulec silnikowy można 

uzupełnić o Intarder fi rmy ZF. 

Przełożenia tylnego mostu – od 2,64 

do 5,29 – pozwalają stworzyć zarówno 

pojazd, który ma być przede wszystkim 

oszczędny w długiej trasie, jak i taki, któ-

ry powinien dysponować bardzo wysokim 

momentem obrotowym na kołach napę-

dowych. Wśród licznych wersji Stralisa są 

podwozia dwu-, trzy- i czteroosiowe oraz 

ciągniki siodłowe 4×2, 6×2 i 6×4. Ramy 

z podłużnicami o przekroju „C” mają 

podłużnice w dwóch wariantach grubo-

ści. Poza zawieszeniem wykorzystującym 

z przodu resory paraboliczne, a z tyłu po-

duszki fi rma proponuje pełne zawieszenie 

pneumatyczne z układem ECAS. Umoż-

liwia on regulację wysokości podwozia, 

np. podczas rozładunku. Ofertę typowych 

ciężarówek uzupełniają pojazdy typu „low 

deck” oraz specjalistyczne, przeznaczone 

do transportu samochodów. 

Pokonywanie długich dystansów w po-

szukiwaniu najtańszego paliwa gwarantują 

zbiorniki paliwa, które osiągają pojemność 

maksymalnie 1400 l. 

Nowy Stralis produkowany jest w no-

woczesnej fabryce w Madrycie, w Hiszpa-

nii. Jak zauważył prezes IVECO Alfredo 

Altavilla, odbierając nagrodę „Truck of 

the Year 2013”: „nowy Stralis może być 

stawiany za wzór efektywności, jakości 

i wartości dla klienta”. I rzeczywiście. Su-

mując wszystkie zastosowane w nim roz-

wiązania, należy oczekiwać, że żadna kro-

pla paliwa nie wycieknie z tej ciężarówki 

na darmo. ▐
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W idoczność drogi, jej otoczenia, 

a także samego pojazdu ma bar-

dzo duży wpływ na bezpieczeń-

stwo ruchu drogowego. Stąd tak ważną 

rolę odgrywają w samochodzie światła 

zewnętrzne, które można podzielić na 

oświetleniowe, sygnałowe, rozpoznawcze 

i odblaskowe.

Klasyka

Obecnie najpopularniejszym źródłem 

światła są żarówki. Dotyczy to zarówno sa-

mochodów osobowych, jak i użytkowych. 

Dzielą się one na:
▐ jednowłóknowe, halogenowe H1, H3, 

H7,
▐ dwuwłóknowe, tradycyjne wolframowe 

Bilux oraz halogenowe H4,
▐ wyładowcze.

Tradycyjne żarówki dwuwłóknowe typu 

Bilux obejmują wewnętrzną przesłonę, 

dzięki której istnieje możliwość uzyskania 

świateł mijania i drogowych z jednego re-

fl ektora. W latach 70. ub. wieku pojawiły 

się żarówki halogenowe. Są one wypeł-

nione gazem zawierającym związki jodu 

i bromu, tzw. halogenki. Powodują one, 

że cząsteczki wolframu uwolnione z ża-

rzącego się żarnika, powracają do niego 

i nie osiadają na bańce wykonanej ze szkła 

kwarcowego. Dzięki temu żarówki ha-

logenowe zapewniają większą o ok. 50% 

wydajność świecenia w porównaniu do 

zwykłych konstrukcji i charakteryzują się 

dłuższą żywotnością. Ich wadą jest jednak 

wysoka temperatura pracy, więc refl ektor 

musi zapewniać odpowiednie chłodzenie 

i nie może być zbyt mały.

Wyładowcze źródła światła pojawiły 

się nieco później, bo na początku lat 90. 

Taka żarówka jest znacznie mniejsza, ma 

dwie elektrody i jest wypełniona miesza-

niną gazów szlachetnych (argon, ksenon). 

Źródłem światła jest w tym przypadku 

łuk elektryczny, którego zainicjowanie 

wymaga napięcia o wartości ok. 20 kV. To 

pociąga za sobą konieczność stosowania 

specjalnej przetwornicy, podwyższającej 

koszt układu. Zaletą lamp wyładowczych 

jest dwukrotnie silniejszy strumień światła 

niż oferowany przez źródła halogenowe, 

jednocześnie przy mniejszym o ok. 30% 

zapotrzebowaniu na energię.

Modułowo

Każde oświetlenie powinno być jak naj-

mniej zawodne, bo wymiana źródła świa-

tła często bywa utrudniona, np. z powodu 

złych warunków atmosferycznych czy 

konstrukcji lampy zmuszającej kierowcę 

do skorzystania z serwisu. Poza tym po-

ciąga za sobą dodatkowe koszy i wiąże się 

z niepotrzebnym przestojem generującym 

kolejne straty. Chcąc uniknąć kłopotli-

wych sytuacji, najlepszym rozwiązaniem 

są diody LED. Jeśli nie dojdzie do uszko-

dzenia mechanicznego lampy, np. w skutek 

stłuczki czy uderzenia kamieniem na bu-

dowie, to z takim źródłem światła jest ona 

w stanie przeżyć każdy samochód.

Świadomość zalet oświetlenia ledowego 

jest bardzo duża, ale problemem w roz-

powszechnieniu nowoczesnej technologii 

są obecnie jej koszty. Lampy żarówkowe 

są zdecydowanie tańsze niż wyposażone 

w diody LED. Oczywiście na rynku istnieją 

Dzień w nocy
Każda następna generacja samochodu użytkowego jest bezpieczniejsza od poprzedniej, 
bardziej przyjazna użytkownikowi i zapewnia mniejsze zużycie paliwa. Można to osiągnąć 
na wiele sposobów, stosując np. nowoczesne oświetlenie.
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„ledy” w bardzo atrakcyjnych cenach, ale 

należy je traktować raczej w kategorii ga-

dżetów, które nie spełniają podstawowych 

wymagań i szybko ulegają uszkodzeniu. 

W tym przypadku jakość musi kosztować, 

a ponadto niezbędne są różne atesty, szcze-

gólnie ważne gdy pojazd ma funkcjonować 

w transporcie międzynarodowym. Jeśli 

użytkownikowi zależy na ograniczeniu 

kosztów, praktycznym rozwiązaniem są 

lampy z wymiennymi modułami. Specy-

fi kując ciężarówkę czy naczepę, nabywca 

może je zamówić od razu w wersji LED 

lub tradycyjnej, a w dowolnym czasie wy-

mienić poszczególne żarówki na moduły 

diodowe. Najbardziej opłaca się to w przy-

padku świateł obrysowych, stopu, pozycyj-

nych czy tablicy rejestracyjnej, a więc tych, 

które są używane najczęściej. Po takiej mo-

dyfi kacji lampa bardzo mocno zyskuje na 

niezawodności. 

Światła przeciwmgłowe czy cofania są 

włączane rzadziej, więc w tym przypadku 

zastosowanie diod LED nie jest aż tak ko-

nieczne. Co do kierunkowskazów, to cały 

czas toczy się dyskusja, które ze źródeł jest 

lepsze. Diody LED szybciej zapalają się 

i gasną, dzięki czemu są lepiej widoczne, 

ale niektórzy kierowcy wolą łagodniej-

sze zmiany natężenia światła charaktery-

styczne dla tradycyjnych żarówek. Mają 

one pewną bezwładność, wynikającą 

z rozżarzania się i gaśnięcia włókna wol-

framowego. Lampy, w których producent 

dopuszcza możliwość wybiórczej zmiany 

źródła światła (tzw. hybrydowe) znajdują 

coraz więcej nabywców. Takie rozwiązanie 

pozwala wyeliminować najsłabsze „ogni-

wa” całego układu oświetleniowego, czyli 

najczęściej przepalające się żarówki, bez 

ponoszenia zbyt dużych kosztów. 

Z przodu

Oświetlenie ledowe jest już stosowane 

nie tylko w lampach tylnych czy obryso-

wych, ale także z przodu. Dotyczy to za-

równo świateł pozycyjnych, jak i mijania 

oraz drogowych. Oczywiście najwcześniej 

pojawiło się ono w samochodach osobo-

wych, teraz powoli wkracza do pojazdów 

użytkowych. Ciężarówka kosztuje tak 

dużo, że nawet drogi refl ektor ledowy nie-

znacznie wpłynie na jej cenę, a korzyści 

z zastosowanego rozwiązania mogą być 

spore. Jeśli chodzi o lampy główne, stosuje 

się tzw. biledy, obejmujące dwa przełączane 

refl ektory diodowe – u dołu mijania, wyżej 

– drogowe. W technice ledowej są też wy-

konywane światła dalekosiężne, tzw. ilumi-

natory, które rozświetlają drogę na kilkaset 

metrów światłem najwyższej jakości.

Innym ważnym zagadnieniem są świa-

tła do jazdy dziennej. Nowe samochody 

muszą być w nie wyposażone, ale użyt-

kownicy pozostałych pojazdów powinni 

się mocno zastanowić nad ich montażem. 

Jeśli ciężarówka jest wykorzystywana 

w ruchu międzynarodowym i ma świa-

tła do jazdy dziennej, wówczas nie trzeba 

korzystać ze świateł mijania, pozycyjnych 

Oświetlenie pojazdów cały czas się rozwija, 
bo już dawno temu zauważono w nim duży 
potencjał. Wg prognoz, lampy żarówkowe będą 
na rynku jeszcze przez ok. 15 lat, a przyszłość 
należy do układów ledowych.
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typu LED i nie jest ona zbyt odległa, bo 

wg prognoz, żarówki utrzymają się mniej 

więcej do 2030 r. Jeśli znajdzie się spo-

sób na obniżenie kosztów układów ledo-

wych, ten okres z pewnością się skróci. 

Wyższa cena oświetlenia LED wynika 

poniekąd stąd, że wymaga ono sterowa-

nia impulsowego, bo diody nie świecą się 

cały czas. Po drugie, mimo bardzo dużej 

sprawności, muszą mieć odpowiednie 

zabezpieczenie termiczne. Dlatego ko-

nieczny jest układ zapobiegający osią-

gnięciu przez źródło światła temperatury 

wyższej niż 40°C. Jeśli dojdzie do prze-

grzania, wówczas dioda świeci gorzej, 

a jej żywotność gwałtownie spada. To 

jest bolączka najtańszych układów LED, 

w których diody łatwo się przegrzewają 

albo odklejają od podłoża.

Jakość światła emitowanego przez ukła-

dy ledowe jest zbliżona do źródeł kseno-

nowych, ale już pod względem trwałości 

przewyższa je kilkukrotnie. Wynika to 

z faktu, że „ksenony” mają sterownik wy-

sokonapięciowy oraz lampę wyładowczą, 

które uszkadzają się średnio po odpo-

wiednio 2000 i 1500 godzinach pracy. To 

są dość kosztowne elementy, zwłaszcza że 

chcąc pozostać w zgodzie z przepisami, 

przy awarii jednej lampy trzeba wymie-

nić obie, bo musi być zachowana symetria 

oświetlenia. Trwałość układów ledowych 

jest szacowana na 10 tys. godzin pracy, 

a jeśli już dojdzie do jego uszkodzenia, np. 

w wyniku stłuczki – można wymienić tyl-

ko jedną lampę. Ponadto oświetlenie kse-

nonowe wymaga stosowania spryskiwaczy 

refl ektorów oraz systemu automatycznego 

poziomowania. Ten ostatni sprawia, że 

światło zawsze jest kierowane na drogę, 

bez względu na obciążenie samochodu czy 

w momencie przyspieszania, hamowania 

albo przejeżdżania przez dziurę w jezdni. 

Moc układów ledowych jest na tyle opty-

malna, że nie trzeba stosować żadnych sys-

temów poziomowania.

Wyższe napięcie

Omawiając współczesne układy 

oświetlenia stosowane w samochodach, 

nie sposób pominąć napięcia zasilania. 

Obecnie w pojazdach osobowych ma 

ono 12 V, w użytkowych 24 V. Choć nie 

nastąpi to szybko, najkorzystniej byłoby 

je podnieść do wartości 48 V we wszyst-

kich rodzajach samochodów. Takie roz-

wiązanie zapewniłoby 4-krotny spadek 

prądów przesyłanych kablami. Przy in-

stalacji 12 V do przesłania prądu o natę-

żeniu 12 A trzeba mieć kabel o średnicy 

przekroju nawet 2÷2,5 mm. Wykorzy-

stując napięcie 48 V, w takim przypad-

ku prąd mógłby mieć napięcie zaledwie 

3 A, umożliwiając znaczne zmniejszenie 

przekroju kabli. Z drugiej strony można 

byłoby też stosować urządzenia elek-

tryczne o wyższej mocy, np. rozruszniki. 

Niestety, do takich zmian są potrzebne 

odpowiednie akumulatory, a obecnie 

można tylko połączyć szeregowo 2 bate-

rie 24-voltowe lub 4 baterie 12-voltowe. 

Za każdym razem wiąże się to jednak 

z dodatkowymi kosztami i znaczącym 

obciążeniem, które odejmuje ładowność, 

a poza tym wpływa na wzrost zużycia 

paliwa. Alternatywne źródła energii, 

w tym akumulatory zupełnie innego typu 

niż ołowiowo-kwasowe, dopiero wtedy 

będą miały przyszłość, gdy ich uzupeł-

nienie będzie trwało tyle, co tankowanie 

pojazdu i zapewni dystans rzędu 500 km.

Widoczność ma bardzo duży wpływ na 

bezpieczeństwo, dlatego oświetlenie nale-

ży do najważniejszych systemów każdego 

samochodu. Stosując najnowsze rozwią-

zania, można liczyć nie tylko na popra-

wę warunków jazdy nocą, ale także spore 

oszczędności. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. DAF, Daimler, Scania, Volvo

czy obrysowych, a wręcz jest to zabronione. 

Łączna moc dwóch świateł LED tego typu 

wynosi 25 W, przy tradycyjnym oświetleniu 

250 W, a cała energia elektryczna dostępna 

w pojeździe pochodzi z paliwa. Zakładając 

dzienny dystans na poziomie 400÷500 km 

realizowany przez ciężarówkę w transpor-

cie międzynarodowym i wykorzystanie jej 

przez 250 dni w roku, po zastosowaniu no-

woczesnego oświetlenia do jazdy dziennej 

można spodziewać się znacznych oszczęd-

ności. Biorąc pod uwagę najbardziej uzna-

nych producentów, koszt takiej inwestycji 

to obecnie ok. 800 zł. Przy takiej eksploata-

cji zwróci się więc bardzo szybko, zwłaszcza 

uwzględniając wydatki ponoszone na ser-

wis klasycznego oświetlenia, a zdarza się, że 

najczęściej wykorzystywane żarówki trzeba 

wymieniać co półtora miesiąca. Wybór 

świateł do jazdy dziennej jest bardzo szero-

ki, dzięki czemu nie ma problemu z ich do-

borem, zarówno pod względem wymagań 

technicznych, jak również estetycznych.

W szczegółach

Zdaniem producentów systemów 

oświetlenia, przyszłość należy do lamp 

W pojazdach użytkowych 
istotną rolę odgrywają 
reflektory robocze. 
Są stosowane nawet 
w ciągnikach siodłowych, 
umożliwiając łatwe 
podłączenie naczepy 
po zmroku.

Lampy typu LED są znacznie 
droższe od żarówkowych, ale ofe-
rują nieporównywalnie więcej 
zalet. Przede wszystkim wyróżniają 
się dłuższą żywotnością i mniej-
szym zużyciem energii, ale też 
szybciej zapalają się i gasną, 
dzięki czemu są lepie widoczne.

Wszystkie nowe pojazdy mu-
szą być wyposażone w świat-
ła do jazdy dziennej. Z jednej
strony oznacza to bezpie-
czeństwo, z drugiej prosty 
sposób na zmniejszenie zuży-
cia paliwa, a co za tym idzie 
również emisji CO2.

Oprócz wielu zalet doty-
czących bezpieczeństwa 
czy ekonomiki eksploatacji, 
diody LED skutecznie 
poprawiają wygląd pojazdu, 
czyniąc go choćby bardziej 
nowoczesnym.

W pojazdach budowla-
nych reflektory są zabez-
pieczane stalowymi kratkami, 
które chronią je przed 
stłuczeniem np. kamieniami 
wyrzucanymi spod kół 
innych samochodów.

Nowoczesne metody projekto-
wania i wytwarzania odbłyś-
ników, w połączeniu z soczew-
kami kształtującymi bieg światła 
sprawiają, że reflektory mogą 
być coraz bardziej wydajne, 
a jednocześnie mniejsze. 

www.truck-van.pl
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wek Bosch Trucklight Maxlife:Zalety żarów
struktura gazu poprawiające trwałość  ciśnienie i 

mperatura obróbki optymalizująca materiał żarnika wolframowego  wysokoka ta tte
tabilny uchwyt zwiększający odporność na drgania i awarie mechaniczne babardzrdziejiejj   st
ększości pojazdów użytkowych, autobusów i pojazdów specjalnego przeznaczenia lilinia dodo w wiw
rzegubowych wycieraczek Bosch Aerotwin:Zalaletyety beb zpr

wędź wycieraczki zapewnia perfekcyjne czyszczenie ostra kraw
ma – cichą pracę miękka gu
dium – doskonałe przyleganie szyny Evod
aerodynamikę i skuteczną pracę spoiler – a



ka. Powszechnie funkcjonują 

jeszcze inne podziały nóg pod-

porowych, choćby ze względu 

na zastosowany materiał (stal 

lub aluminium), sposób wysu-

wania części teleskopowej (za 

pomocą mechanizmu przekła-

dniowego lub zrzutowe) albo 

konstrukcję samej przekładni 

(zewnętrzna lub w korpusie). 

Duży wybór rozwiązań spra-

wia, że konstruktor naczepy 

bądź przyczepy, ewentualnie 

użytkownik takiego pojazdu 

z łatwością może znaleźć nogi 

podporowe ściśle odpowiada-

jące jego potrzebom.

Kluczowe parametry

Najczęściej stosowane nogi 

podporowe w naczepach za-

wsze występują w komplecie, 

przy czym jedna z nich jest 

napędowa, a druga napędzana. 

I stnieje bardzo wiele rodza-

jów nóg podporowych oraz 

ich podziałów. Najogólniej-

szy dotyczy przeznaczenia, 

w którym dominują podpory 

stabilizujące naczepę po jej 

rozprzęgnięciu z ciągnikiem. 

Mniej popularne, ale równie 

ważne są np. nogi podporowe 

montowane z tyłu silosa do za-

bezpieczenia pojazdu w czasie 

podnoszenia zabudowy czy też 

montowane z przodu naczepy 

(poza standardowymi), umoż-

liwiające wjazd ciężkim wóz-

kiem widłowym bez ryzyka 

uszkodzenia ramy. 

Nogi podporowe znajdują

również zastosowanie w przy-

czepach, gdzie usytuowanie 

jedno- lub kilkuosiowego ag-

regatu jezdnego względem 

podwozia nie zapewnia odpo-

wiedniej stabilności pojazdu 

po odczepieniu go od ciągni-

Każda taka podpora składa się 

z korpusu obejmującego część 

stałą i teleskopowaną, płyty 

montażowej i stopy. Do tego 

dochodzi jeszcze wałek łączący 

obie nogi i przekazujący napęd 

między podporami oraz korba. 

Dobierając nogę do dane-

go pojazdu, kluczową rolę 

odgrywa kilka parametrów. 

W pierwszej kolejności jest 

to wysokość zabudowy, czyli 

odległość między osią obrotu 

wałka napędowego, a dolną 

płaszczyzną stopy w stanie 

złożonym. Ma ona wpływ na 

prześwit, ale nie jest on do-

kładnie określony, bo wszyst-

ko zależy od rodzaju pojazdu, 

konstrukcji podwozia itp. 

Prześwit wymagany w nacze-

pach typu Mega ma zupełnie 

inną wartość niż np. w na-

czepach budowlanych, które 

poruszają się po dużych nie-

Stabilizacja na postoju
Wśród najważniejszych komponentów wchodzących w skład każdej naczepy 
są bez wątpienia nogi podporowe. Umożliwiają one sprzęgnięcie i rozprzęgnięcie zestawu 
oraz pozostawienie naczepy bez ciągnika praktycznie w dowolnym miejscu.

Nogi zrzutowe 
są często stosowane 

w wywrotkach, 
bo zapewniają większą 
ładowność. Najlepsze 

rezultaty pod tym 
względem można 

osiągnąć 
przy wykorzystaniu 

jednej podpory 
zamontowanej 

centralnie.

równościach, uskokach czy 

też kilkudziesięciocentyme-

trowych osłonach węży dopro-

wadzających wodę. W drugim 

przypadku warto stosować 

nogi tzw. łamane (przegubo-

we), zapewniające znacznie 

większy prześwit. Próbując 

osiągnąć jak największą odle-

głość między stopą a podło-

żem, trzeba zwrócić uwagę na 

pozostałe elementy podwozia, 

bo jeśli wystają poniżej płasz-

czyzny stopy, wszelkie wysiłki 

są bezsensowne. Każdy z pro-

ducentów nóg podporowych 

oferuje kilka wysokości za-

budowy (dla standardowego 

wykonania wynosi ona od 650 

do 900 mm), tak aby można je 

było łatwo dobrać do ramy po-

jazdu. Trzeba jednak pamiętać, 

że im większa wysokość zabu-

dowy, tym większy jest skok 

elementu teleskopowanego, co 
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całe obciążenie przenosiłoby 

się na nogi podporowe, skutku-

jąc ich trwałym uszkodzeniem. 

Prostszą wersją stopy z kom-

pensacją jest stopa wyposażo-

na w samą kołyskę, ale ma ona 

nieco słabsze właściwości jeśli 

chodzi o możliwość ustawienia 

naczepy na podłożu o mniejszej 

nośności.

Występują również stopy 

płaskie bez jakiejkolwiek kom-

pensacji, ale są one przeznaczo-

ne dla naczep wyposażonych 

w zawieszenie mechaniczne, 

bo w takich przypadkach róż-

nica wysokości między pojaz-

dem załadowanym a pustym 

nie jest zbyt wielka. Od tej 

reguły istnieje wyjątek. Cho-

dzi o naczepy wywrotki, które 

wprawdzie mają zawieszenie 

pneumatyczne, ale nie są od-

czepiane z ładunkiem, więc 

na nogi oddziałuje tylko masa 

własna pojazdu rzędu 6÷7 t.

Czasami są też spotykane 

stopy okrągłe, czyli w postaci 

rolek, które zapewniają naj-

większą kompensację ruchu, 

a przede wszystkim umożli-

wiają łatwe przetaczanie pojaz-

du, np. na promie.

Dwa biegi 

Tradycyjne nogi podporo-

we są podnoszone za pomo-

ma wpływ choćby na czas roz-

kładania i składania podpór 

czy sztywność zespołu.

Z kompensacją

Bardzo ważnym elementem 

każdej nogi podporowej jest 

płyta montażowa, która może 

znajdować się w górnej części 

korpusu, w dolnej albo na całej 

jego długości. Ostatni typ jest 

najbardziej uniwersalny, ale po-

ciąga za sobą większą masę wła-

sną i może wchodzić w kolizję 

z innymi elementami pojazdu.

Z punktu widzenia eksplo-

atacji naczepy istotną rolę od-

grywają również stopy, czyli za-

kończenia nóg podporowych. 

Najbardziej rozpowszechnione 

są stopy z kompensacją, obej-

mujące kołyskę współpracują-

cą z elementem płaskim, które 

pozwalają na niewielki ruch po-

jazdu. Taka sytuacja ma miejsce 

np. przy rozprzęgnięciu zesta-

wu, gdy naczepa „przysiada” 

na miechach. Jeśli stopa byłaby 

całkowicie sztywna, wówczas 

Napęd elektryczny nóg 
podporowych ogranicza 

pracę kierowcy i skraca czas 
sprzęgania 

i rozprzęgania zestawu.  

Mechanizm napędowy umieszczony 
wewnątrz korpusu jest mniej narażony 
na uszkodzenia i zanieczyszczenia, 
a ponadto zmniejsza masę zespołu.

ę

y 

cą mechanizmu napędowego 

z przekładnią dwubiegową 

umieszczoną na zewnątrz kor-

pusu lub w jego obrysie. Oba 

rozwiązania pełnią tę samą 

funkcję, ale mechanizm we-

wnętrzny jest znacznie lepiej 
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chroniony podczas kontaktu 

z przeszkodą, ogranicza masę 

własną całego zespołu i prak-

tycznie nie wymaga obsługi, 

bo smar jest pobierany z wbu-

dowanego zasobnika, uzupeł-

nianego podczas przeglądów 

(pierwszy zwykle po trzech 

latach, kolejne co roku). Sma-

rowanie ręczne dotyczy tylko 

śruby, ale dzięki odpowiednio 

wyprowadzonej, zwykłej kala-

mitce, nie nastręcza trudności. 

Część teleskopowana porusza 

się w elemencie zewnętrznym 

bez smaru, bo jest między nimi 

stosunkowo duży luz. Jeśli rura 

wewnętrzna nie wysuwa się 

w sposób płynny, to raczej 

nie wskazuje to na zatarcie, 

ale skrzywienie zespołu na 

skutek np. ruszenia zestawem 

z opuszczonymi podporami.

Takie mechanizmy napędo-

we mają dwa biegi, tzw. wolny 

i szybki, zmieniane poprzez 

wzdłużny ruch korby. Dla przy-

kładu, w podporach fi rmy Jost, 

bieg wolny zapewnia ruch czę-

ści teleskopowanej o 0,9 mm

na jeden pełny obrót korby, 

a szybki – 15 mm. Pierwszy 

z nich umożliwia łatwe i bez-

pieczne operowanie podpora-

mi, gdy na naczepie znajduje 

się ładunek, drugi – szybkie 

opuszczenie bądź podniesienie 

nóg w stanie bez obciążenia. 

Są też podpory jednobiegowe, 

ale stosuje się je tylko w pojaz-

dach, gdzie na nogi oddziałują 

bardzo małe siły, takich jak np. 

przyczepy centralnoosiowe.

W najczęściej spotykanych 

rozwiązaniach zmiana bie-

gu odbywa się tylko w jednej 

nodze, bo podpory są ze sobą 

połączone wałkiem napędo-

wym. Istnieją jednak sytuacje, 

w których obie nogi mają wła-

sny napęd, np. dla łatwiejszego 

podnoszenia czy też z braku 

możliwości poprowadzenia wał-

ka na skutek innych elementów 

podwozia. Taki układ pozwala 

również na łatwe wypoziomo-

wanie naczepy, gdy ta musi 

być odstawiona na nierównym 

podłożu.

Gdy liczy się każdy 
kilogram

Dla przewoźnika, który zaj-

muje się transportem mate-

riałów sypkich albo płynnych, 

istotną rolę ogrywa masa wła-

sna zestawu, bo praktycznie 

zawsze w takich przypadkach 

jest wykorzystywana maksy-

malna ładowność pojazdu. 

Z myślą o takich zastosowa-

niach są oferowane alumi-

niowe nogi podporowe. Masa 

własna kompletu wykonanego 

ze stopów lekkich wynosi ok. 

50÷60 kg, a więc ok. 40÷50% 

mniej od odmian stalowych. 

Niestety, takie rozwiązania są 

droższe o ok. 70÷80% i raczej 

nie powinno się ich stosować 

w naczepach kontenerowych 

ze względu na częste przecią-

żenia doraźne.

Inną odpowiedzią na ko-

nieczność redukcji masy pojaz-

du są nogi zrzutowe. Nie mają 

one mechanizmu napędowe-

go – długość podpory ustala 

się za pomocą sworznia prze-

chodzącego przez część stałą 

i teleskopowaną korpusu. Kom-

plet takich nóg ma masę rzę-

du 40 kg, co w połączeniu np. 

z aluminiowymi obręczami kół 

i zbiornikami powietrza zapew-

nia bardzo wymierne korzy-

ści. Najczęściej występują one 

w wywrotkach, które zwykle są 

odstawiane bez ładunku, bo ta-

kie podpory zapewniają słabsze 

parametry wytrzymałościowe.

Można też spotkać rozwią-

zania specjalnego przeznacze-

nia, czyli np. dwubiegową nogę 

zrzutową. Ma ona niewielki 

skok, jeśli chodzi o wysuw 

realizowany za pomocą prze-

kładni napędowej, ale dość 

znaczny w przypadku sworz-

nia. W rezultacie pozwala to 

na połączenie bardzo dużego 

skoku podpory z niewielką 

wysokością zabudowy.

Elektrycznie

Wygodnym rozwiązaniem 

są nogi podporowe, w których 

napęd wałka jest realizowany 

Stopa w postaci kołyski 
zapewnia kompensację 
ruchu naczepy przy 
zmianach ciśnienia 
w pneumatycznym 
układzie zawieszenia, 
ale najlepiej spraw-
dza się na podłożach 
o dobrej nośności.

Przy montażu nóg podporowych do naczepy bardzo ważną 
rolę odgrywa długość wałka napędowego łącząca podpory. 
Nie zachowując odpowiedniego luzu, łatwo dopro-
wadzić do blokowania całego mechanizmu. 

Obecnie ok. 90% 
naczep z zawie-
szeniem pneuma-
tycznym ma nogi 
podporowe 
wyposażone 
w stopy 
z kompensacją.

ki
ę

Noga podporowa „łamana” umoż-
liwia osiągnięcie dużego prześwitu, 

a tym samym pozwala na bezpieczny 
wjazd zestawem w trudny teren.

Zakończenie nóg podporowych 
w postaci rolek zapewnia 
kompensację ruchu naczepy 
i pozwala na jej przetaczanie.

nie tylko korbą, ale także za 

pomocą silnika elektrycznego. 

Może być on podłączony do 

pojazdu albo własnego źródła 

zasilania. Takie instalacje wy-

stępują w wersji standardowej 

lub przystosowanej do eksplo-

atacji w warunkach niskich 

temperatur. Napęd elektryczny 

może być jednak wykorzysty-

wany tylko przy opuszczaniu 

nóg do momentu oparcia stóp 

o podłoże albo podnoszenia 

ich na maksymalną wysokość. 

Pozostała część pracy musi być 

wykonywana ręcznie. Napęd 

elektryczny przydaje się, gdy 

nie ma zbyt dużej przestrzeni 

do manewrowania korbą, albo 

jeśli użytkownikowi zależy na 

komforcie obsługi pojazdu, 

w tym skróceniu czasu opusz-

czania i podnoszenia podpór. 

Jak nogi podporowe będą wy-

glądały w przyszłości? W ich 

konstrukcji na pewno nie na-

leży spodziewać się jakichś 

gruntownych zmian, ale można 

przypuszczać, że z czasem będą 

włączane w systemy automa-

tycznego sprzęgania i rozprzę-

gania zestawu. Ważnym i zawsze 

aktualnym zagadnieniem jest 

optymalizacja gabarytów i masy 

własnej, więc kto wie, czy za parę 

lat na rynku nie pojawią się nogi 

z kompozytów. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Jost, SAF-Holland, 

K. Wójtowicz
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Optifl eet umożliwia zlokalizowanie 

całej fl oty lub pojedynczego pojaz-

du, pobór danych technicznych, 

usprawnia komunikację z kierowcami, 

kontroluje ich czas pracy, analizuje styl jaz-

dy oraz poziom zużycia paliwa w poszcze-

gólnych pojazdach i przez danego kierow-

cę. Celem tego narzędzia jest podniesienie 

wydajności fl oty oraz zredukowanie kosz-

tów operacyjnych.

4 moduły

W praktyce Optifl eet to połączenie elek-

tronicznego komputera zainstalowanego 

w pojeździe, systemu telekomunikacyjne-

go przekazującego dane i strony interne-

towej gromadzącej te dane. System skła-

da się z 4 modułów, dzięki czemu może 

być dostosowany do potrzeb małych i du-

żych fi rm.

Pierwszy moduł „MAP” posiada funk-

cję geolokalizacji (w oparciu o Google 

MapAPI), lokalizuje pojazd w czasie 

rzeczywistym i analizuje historię trasy. 

Umożliwia zoptymalizowanie przejazdów, 

zmniejszenie pustych przebiegów i np. po-

zwala ustalić dokładny termin dostawy.

Drugi moduł „CHECK” dostarcza 

danych technicznych, monitoruje zuży-

cie paliwa w poszczególnych pojazdach 

(również w różnych markach) i przez da-

nych kierowców, co pozwala zoptymalizo-

wać koszty. Optifl eet daje też możliwość 

stworzenia raportów o zanieczyszczeniu 

środowiska.

Trzeci moduł „DRIVE” umożliwia kon-

trolę pracy kierowcy, poprzez zapisanie 

historii z tachografu i karty pracy kierow-

cy, wszelkich naruszeń czasu jazdy i odpo-

czynku. 

Czwarty moduł „LINK” to możliwość 

komunikacji właściciela pojazdu lub za-

rządzającego fl otą z kierowcami w czasie 

jazdy. W tym module dostępny jest „wir-

tualny instruktor nauki jazdy”.

Optifl eet jest dostępny we Francji, Tur-

cji, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. 

W najbliższym czasie zostanie wprowa-

dzony w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, na 

Ukrainie, we Włoszech, Belgii, Holandii 

i w Polsce. 

Zryczałtowany abonament wynosi 

15 euro/miesiąc za każdy moduł i za każ-

dy pojazd.

Dobre opinie

Po trzech miesiącach testów, Fanny 

Heimst, menedżer liczącej 200 pojazdów 

fl oty SITA Nord, postanowiła wyposażyć 

wszystkie swoje pojazdy w Optifeeta. „Do 

współpracy zaprosiliśmy związki zawo-

dowe, które wybrały kilku kierowców do 

przetestowania nowego urządzenia. Było 

dla nas ważne, aby wszyscy zaakceptowali 

ten system i nie mieli żadnych wątpliwości 

co do jego wiarygodności. W naszej fi rmie 

paliwo stanowi 60% kosztu operacyjne-

go. Po wdrożeniu systemu Optifl eet, od-

notowaliśmy oszczędności na poziomie 

6 l/100 km. Prowadzimy obecnie badania 

w grupie SITA mające na celu wprowadze-

nie systemu Optifl eet do wszystkich pojaz-

dów w północnym regionie, a w przyszło-

ści na terenie całej Francji” – zapowiada 

Fanny Heimst.

„Optifl eet to solidne narzędzie, któ-

re pomaga nam monitorować naszą fl otę 

– mówi Mathieu Tschupp, dyrektor TCP 

Distribution (Aube). – Dzięki funkcji 

geolokalizacji, zarządzający fl otami wie-

dzą, gdzie znajduje się najbliższy pojazd 

i mogą zoptymalizować rozdzielanie 

zleceń. Ponadto Optifl eet pomaga nam 

skontaktować się z kierowcami i poprawić 

jakość ich jazdy poprzez dawanie im wska-

zówek, np. jak zmniejszyć zużycie paliwa, 

ograniczając liczbę naciśnięć na pedał ha-

mulca, jeden ze wskaźników mierzonych 

przez system Optifl eet.”

Natomiast Xavier Roux, menedżer ds. 

logistyki w Le Gouessant Côtes-d’Armor, 

wyposażył 30 z 40 pojazdów wchodzą-

cych w skład fl oty fi rmy. „Teraz wiemy, 

gdzie znajdują się nasze pojazdy w czasie 

rzeczywistym. Odnotowaliśmy znaczne 

oszczędności w zakresie zużycia paliwa 

i kosztów eksploatacji.” Podobne wyniki, 

zanotował Paul Th énot, zarządzający fl o-

tą 25 pojazdów w Transports T, z siedzibą 

w La Meuse. „Po raz pierwszy zainstalo-

waliśmy Optifl eet w naszych pojazdach 

w sierpniu 2012 i teraz odnotowujemy 

oszczędności na poziomie 1-2 l/100 km”.  

Renault Trucks dzięki swoim dwóm 

uzupełniającym się ofertom Optifl eet 

i Optifuel Infomax dostarcza narzędzia do 

pomiaru, analizy i zarządzania dostosowa-

ne do każdego typu przedsiębiorstwa, za-

równo do małych, jak i dużych fl ot. Narzę-

dzia te doskonale sprawdzają się w różnych 

branżach: budowlanej, dystrybucyjnej czy 

dalekobieżnej. ▐

Fot. Renault

Optifleet niedługo 
w Polsce
System telematyczny Optifleet firmy Renault Trucks już 
wkrótce będzie dostępny w Polsce. Klienci, którzy mieli już 
okazję go przetestować we Francji, składają zamówienia.
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W spółczesna architek-

tura żywi się szkłem. 

Nie tylko wieżowce 

w centrach metropolii, ale 

nawet małe budynki użytecz-

ności publicznej na prowincji 

lśnią ścianami przejrzystymi, 

półprzejrzystymi lub odbija-

jącymi świat jak lustra wenec-

kie. Mnożą się gatunki szkła, 

wiele z nich jest coraz wytrzy-

malszych, raczej sprężystych 

niż kruchych. Niemniej jest 

to trudny ładunek, który wy-

maga specjalistycznych pojaz-

dów, również ze względu na 

rozmiary, jakie osiągają tafl e 

szkła. 

U-kształtowane

Do transportu dużych tafl i 

szklanych używa się naczep 

typu „inloader”. Są one bar-

dzo specyfi czne, pozbawione 

podłogi. W rzucie z góry taki 

pojazd przypomina literę „U” 

zaczepioną podstawą o siodło 

ciągnika. Nazwa naczepy po-

chodzi od angielskiego okre-

ślenia, które defi niuje sposób 

załadunku. Do wnętrza po-

jazdu trafi a szkło umocowane 

do stojaka, który ma przekrój 

poprzeczny w formie litery „A” 

lub „L”. Naczepa opuszcza się 

na zawieszeniu, a stojak chowa 

w niej stojak, który w tej funkcji 

zastępuje nieobecną podłogę. 

Charakterystyczne dla na-

czep „inloarder” jest niezależne 

zawieszenie kół. Każde z nich 

zamocowane jest do jednego 

z bocznych „ramion” podwozia. 

Koła wytrzymują nacisk 4,5 t

jedno, co oznacza, że ich para 

ma typową nośność 9-tonowej 

osi. W połączeniu z 12-tono-

wym naciskiem na siodło daje 

to dopuszczalną technicznie 

masę całkowitą załadowanej 

naczepy 39 ton, z czego jej 

masa własna przy zastosowaniu 

nowoczesnych materiałów do 

budowy to około 8 t. Na ładu-

Nowoczesna naczepa typu „inloader” firmy Burg. 
Tego typu naczepy wykorzystuje się nie tylko do przewozu szkła, 
ale również innych przedmiotów o podobnym kształcie, np. betonowych płyt.

Bez żartów
Dwóch mężczyzn, szyba i... Ten gag filmowy nigdy się nie zestarzeje. 
Transport szkła nie jest jednak wcale zabawny.

się do cofającego się zestawu 

jak szufl ada. Znajduje oparcie 

w specjalnej, przeznaczonej 

dla niego rynnie. Następnie 

zawieszenie wraca do pozycji 

podróżnej, a tył naczepy zamy-

ka się. Rolą drzwi jest nie tylko 

ochrona ładunku, ale również 

usztywnienie naczepy i za-

pobieżenie „rozjechaniu się” 

boków. W zaawansowanych 

konstrukcjach drzwi urucha-

miane są pneumatycznie i po-

siadają zabezpieczenie, które 

zapobiega przypadkowemu ich 

otworzeniu. 

Jako wzmocnienie nacze-

py służy również przewożony 
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nek zostaje teoretycznie 31 ton, 

należy jednak mieć na uwadze 

ograniczenie dmc obowiązu-

jące zestawy naczepowe w po-

szczególnych krajach. 

Osie wyposażone są w typo-

we we współczesnych pojazdach 

użytkowych hamulce sterowane 

elektronicznie. System RSS sta-

bilizuje tor jazdy i ogranicza ry-

zyko przewrócenia się naczepy. 

W objęciach

Jak widać, chociaż „inlo-

ader” jest „pusty” w środku, 

ma dość dużą masę własną 

w porównaniu np. z nacze-

pą kurtynową. Wynika ona 

z konieczności zagwaranto-

wania odpowiednio mocnej 

konstrukcji takiemu „ażu-

rowemu” pojazdowi. Wiąże 

się to nie tylko ze sposobem, 

w jaki zbudowana jest rama, 

ale również z użytymi materia-

łami. Niemniej stal o wysokiej 

wytrzymałości, która pozwa-

la zmniejszyć grubość profi li 

sprawia, że masę własną pojaz-

du można utrzymać w ryzach. 

Podczas transportu, szkło 

przytrzymywane jest na miej-

scu przez płyty, które dociskają 

tafl e do stelaża. Zwykle stosu-

je się po dwie poziome płyty 

z każdej strony, jednak więk-

sza ich liczba przy możliwości 

indywidualnego dopasowania 

położenia czyni pojazd bar-

dziej uniwersalnym. Nacze-

pę można wyposażyć nawet 

w sześć „łap”, co sprawia, że 

możliwy jest bezpieczny prze-

wóz tafl i różnej wielkości 

i kształtu. Ten specyfi czny sys-

tem mocowania ładunku zasi-

lany jest przez układ elektrohy-

drauliczny. W razie awarii do 

dyspozycji jest ręczna pompa. 

Od góry szkło jest zabez-

pieczane przed wpływami 

atmosferycznymi za pomocą 

opończy. Na życzenie można ją 

zastąpić sztywnymi ścianami 

z tworzywa sztucznego, alumi-

nium lub stali. Niezależnie od 

materiału, z jakiego jest wyko-

nana, osłona ma zwykle zwę-

żający się z przodu i od góry 

kształt, korzystny z punktu wi-

dzenia aerodynamiki. Sprzyja 

to ograniczeniu zużycia paliwa 

przez zestaw. 

Wewnątrz zakłada się do-

datkową, chłonną, bawełnianą 

plandekę, która chroni szkło 

przed skraplającą się wodą. 

Niektórzy nabywcy zamawiają 

system wymuszonej wentyla-

cji, który troszczy się o utrzy-

manie właściwej wilgotności. 

W typowych naczepach „in-

loader” długość ładowni sięga 

7,5 m. W praktyce oznacza to, 

że można przewozić tafl e szkła 

o długości do 7 m. Są również 

pojazdy, w których przewidzia-

no dodatkowe miejsce do wy-

korzystania nad siodłem (tzw. 

step-deck). Można tam trans-

portować mniejsze szyby lub 

cokolwiek innego, bezpiecznie 

zapakowanego i umocowa-

nego. Step-deck stwarza rów-

nież możliwość przewozu tafl i 

o długości do 13,6 m, ale o wy-

sokości najwyżej 2,5 m – tylko 

tyle miejsca zostaje do wyko-

rzystania nad ramą ciągnika. 

Zwyczajne niezwyczajne

Typowym problemem przy 

transporcie szkła jest znale-

zienie ładunku powrotnego. 

Pomysłowy pojazd, który go 

rozwiązuje opracowała fi rma 

Van Huët Glass Logistics z Tiel 

w Holandii. Jego MaXi Trailer 

przedstawiona w 2008 r. ma 

formę naczepy kurtynowej ze 

stojakiem do szkła zabudowa-

nym wewnątrz. Po dowiezieniu 

tafl i, stojak można złożyć pod 

podłogę i korzystać ze zwykłej, 

płaskiej ładowni. Naczepa jest 

nisko zwieszona i współpracuje 

z ciągnikiem typu „low-deck”. 

Wewnątrz może przewozić ty-

powe, duże tafl e o znormalizo-

wanych wymiarach 6 × 3,21 m, 

podobnie jak „inloader”. Jednak 

projekt nie znalazł szerszego 

oddźwięku. Prawdopodobnie 

dlatego, że zbliżone walory 

oferują zwykłe naczepy typu 

„mega”, które również wyko-

rzystuje się do przewozu szkła 

na stelażach. 

Postęp w konstruowaniu na-

czep do transportu szkła polega 

głównie na zmniejszaniu masy 

własnej pojazdu, co bezpośred-

nio przekłada się na zwiększe-

nie możliwości przewozowych. 

Dążenie to mieści się również 

we współczesnej tendencji do 

ograniczania wpływu pojaz-

dów na środowisko naturalne 

i zmniejszania zużycia paliwa. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Naczepy do szkła mają budowę widelca. Na końcach „zębów” 
są indywidualnie zawieszone koła. Nie ma typowych osi.

Wnętrze 
pojazdu. 

Drzwi chronią 
ładunek 

i po zam-
knięciu 

i zaryglowaniu 
usztywniają 
konstrukcję 

naczepy. 
Na dole 

widoczne są 
profile 

tworzące 
rynnę, 

na której 
wspiera się 

stelaż 
ze szkłem. 

Hydrauliczne 
„łapy” przytrzymują 
ładunek na miejscu. 

Pulpit, z którego 
można sterować 
naczepą podczas 

załadunku i rozła-
dunku, między inny-
mi regulować wyso-

kość zawieszenia. 
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Samochody dostawcze wyposażane 

w podwójną kabinę mają w Polsce 

coraz większe grono nabywców. To 

zasługa ich uniwersalności, dzięki której 

sprawdzają się u klientów indywidualnych, 

jak również w przedsiębiorstwach o róż-

nych profi lach działalności.

Z pomysłem

Testowy egzemplarz 319 CDI z wysokim 

dachem i rozstawem osi 4325 mm miał 

podwójną kabinę z dość nietypową ścianą 

grodziową. Zazwyczaj jest ona całkowicie 

płaska, ale w tym przypadku zastosowa-

no bardziej skomplikowaną konstrukcję, 

poniekąd wynikającą z szerokiego stopnia 

wejściowego przy prawych drzwiach prze-

suwnych oraz okna po lewej stronie. Ścia-

nę naprzeciwko foteli umieszczono bliżej 

oparć, dzięki czemu długość przestrzeni 

ładunkowej wzrosła w tym miejscu o kil-

kadziesiąt centymetrów. Jednocześnie za 

siedzeniami nadal jest stosunkowo duża 

przestrzeń, pozwalająca na swobodne 

zmieszczenie jakichś narzędzi czy toreb 

podróżnych. Można byłoby zastanawiać 

się, czy takie zestopniowanie ściany jest 

w ogóle konieczne, bo okno i tak jest bar-

dzo duże, a ze stopnia w tym miejscu nikt 

nie korzysta. Spoglądając do ładowni ła-

two jednak dostrzec, że „płytsze” części 

przedniej ściany niemal pokrywają się 

z nadkolami, które w tym miejscu utrud-

niają przewożenie długich przedmiotów. 

Całość jest wykonana bardzo estetycznie, 

wszystkie krawędzie zostały zabezpieczo-

ne aluminiowymi kątownikami, więc nie 

ma obaw o ich uszkodzenie. Ściany zosta-

ły zabezpieczone sklejką aż po sam dach, 

umożliwiając swobodny transport wyso-

kich ładunków. Na obu zamontowano po 

dwie listwy aluminiowe do wygodnego 

zaczepiania uchwytów do pasów mocują-

cych, co w połączeniu z okuciami chowa-

nymi w podłodze (po 4 na stronę) pozwala 

na idealne zabezpieczenie nawet niewiel-

kich przedmiotów.

Brak 
kompromisów
Przy wielu zastosowaniach praktycznym rozwiązaniem jest samochód brygadowy. 
Możliwość przewożenia dodatkowych osób często wiąże się jednak z ograniczoną przestrzenią 
ładunkową, ale jak pokazuje MB Sprinter PKab, nie jest to regułą.

Mercedes-Benz Sprinter P-Kab 319 CDI

Dmc (kg) .....................................................................3500
Masa własna (kg) ........................................................2736
Ładowność (kg) ............................................................764
Rozstaw osi (mm) .......................................................4325
Długość/szerokość/wysokość ...................6945/1993/2815
Dł. przestrzeni ładunkowej po zamon-
towaniu 3-osobowej kanapy (mm) .......................3580 mm
Średnica zawracania (m) .............................................14,6
Liczba miejsc .................................................................... 6
Silnik ......................................................................319 CDI
Układ i liczba cylindrów...................................................V6
Pojemność (cm3) .........................................................2987
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ..............190/140/3800
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) ...............440/1400÷2400
Skrzynia biegów..........................automatyczna 7-biegowa
Przełożenie tylnego mostu ........................................3,923
Przeglądy ............................ wg wskazania systemu Assist
Gwarancja .................................................................. 2 lata
Wartość RV po 3 latach i przebiegu 120 tys. km* ....55,4%

*Źródło: Eurotax

www.truck-van.pl

3/201334 TruckTruckVanVan&

DOSTAWCZEDOSTAWCZETestTest



Limuzyna

Podwójna kabina to kolejna mocna 

strona testowego Sprintera. Niezależnie od 

zajmowanego miejsca, nikt nie powinien 

narzekać w niej na brak komfortu. Tabli-

ca rozdzielcza nie jest pochylona w stronę 

kierowcy, więc złośliwcy powiedzą, że do 

obsługi radia trzeba wypinać się z pasów, 

ale dzięki temu środkowe miejsce można 

uznać za pełnowymiarowe. Podobnie jak 

nieznacznie wnikająca w przestrzeń pa-

sażerską obudowa drążka zmiany biegów, 

ma to również wpływ na łatwość prze-

chodzenia na drugą stronę kabiny. Nie-

mal pionowo ustawiona kierownica jest 

charakterystyczna dla Mercedesa i łatwo 

się do niej przyzwyczaić, bo niska pozycja 

rąk z pewnością ułatwia pokonywanie da-

lekich tras. Istotną zaletą jest duża liczba 

pojemnych schowków, dzięki czemu bez 

trudu można znaleźć miejsce na doku-

menty i podręczne przedmioty. Po prawej 

stronie w pierwszym rzędzie znajduje się 

podwójne siedzenie, z tyłu 3-osobowe. 

Wszyscy pasażerowie drugiego rzędu mają 

3-punktowe pasy bezpieczeństwa, regulo-

wane zagłówki i bardzo dużą przestrzeń 

na nogi. Dostęp do tylnego przedziału 

ułatwia solidna poręcz na słupku B. Przy 

takim zagospodarowaniu przedniej czę-

ści pojazdu, warto byłoby lepiej wyko-

rzystać przestrzeń nad oparciami siedzeń 

w pierwszym rzędzie. Tam nikt nie uderzy 

głową, więc nawet otwarta, ale głęboka 

półka jeszcze bardziej zwiększyłaby uży-

teczność wnętrza.

W pedał

Do napędu 3,5-tonowego pojazdu 

o masie własnej 2736 kg wykorzystano 

6-cylindrowy silnik widlasty OM 642 

DE 30 LA. Jednostka ta ma pojemność 

3 dm3, zapewnia moc 190 KM i maksy-

malny moment 440 Nm w zakresie od 

1400 do 2400 obr/min. Znakomicie brzmi 

i bez najmniejszego problemu radzi sobie 

z takim samochodem. Z jednostką sko-

jarzono nową skrzynię 7G-Tronic, która 

zmienia biegi bardzo łagodnie, a przy 

tym w znacznie bardziej odpowiednich 

momentach, niż wcześniej stosowana 

przekładnia 5-stopniowa, więc popraw-

ki kierowcy są potrzebne bardzo rzadko. 

Zmniejszyło się również zużycie paliwa 

– wynik poniżej 11 l/100 km przy nie-

mal pełnym obciążeniu i jeździe w cyklu 

mieszanym ze znacznym udziałem war-

szawskich korków zasługuje na uznanie. 

Skrzynia 7G-Tronic naprawdę jest godna 

polecenia, zwłaszcza gdy przez większość 

czasu operuje się w ruchu miejskim, ale 

wymaga dopłaty ok. 5700 zł. Taka kwota 

nie jest jednak zaskoczeniem, bo jesz-

cze do niedawana producenci osobówek 

chcieli za „automaty” znacznie więcej. 

Warto więc zainwestować, w zamian zy-

skamy na bezpieczeństwie, niższych kosz-

tach serwisowych, większej ekonomicz-

ności czy w końcu samej wygodzie.

Ciekawa opcja

W 2012 r. Mercedes udoskonalił Sprintera. Zmianom 
przyświecały wzrost bezpieczeństwa, ekonomiczno-
ści i komfortu. W obecnie oferowanym pojeździe jest 
więc dostępna m.in. automatyczna, siedmiostopniowa 
skrzynia biegów 7G-Tronic. Ma ona stosunkowo wolny 
najniższy bieg i szybki wysoki, co w praktyce oznacza 
dynamiczny start i łatwe manewrowanie z niewielką prędkością. Z kolei na trasie Sprinter 
zużywa mniej paliwa, a jednocześnie pracuje bardzo cicho. 
Nowa skrzynia dysponuje teraz odpowiednim przełożeniem dla każdego sposobu jazdy, 
a zmianie biegów towarzyszą tylko nieznaczne skoki prędkości obrotowych silnika. Je-
śli kierowca potrzebuje większych osiągów, reakcja układu napędowego na naciśnięcie 
pedału przyspieszenia jest bardzo szybka. Przekładnia 7G-Tronic i silnik pracują na tyle 
efektywnie, że funkcja kickdown wydaje się praktycznie niepotrzebna. To samo dotyczy 
możliwości ręcznej zmiany przełożeń – istnieje niewiele sytuacji, np. poprawa skuteczno-
ści hamowania silnikiem na zjazdach, w których ingerencja kierowcy zapewniałaby lepszy 
dobór przełożenia do aktualnych warunków drogowych. 
Dla poprzedniej przekładni automatycznej zakres rozpiętości przełożeń wynosił od 3,595 
na pierwszym biegu do 0,831 na piątym. W obecnej od 4,377 na pierwszym do 0,728 na 
siódmym. Nowa skrzynia 7G-Tronic jest dostępna dla Sprintera o dmc do 3,5 t, z silnikami 
diesla i zamkniętym nadwoziem.

Fot. Daimler

Sprinter P-Kab z fabryczną ścianą działową 

i dodatkowym rzędem siedzeń to bardzo 

atrakcyjna propozycja dla różnych grup klien-

tów. Umożliwia przewiezienie 6 osób w bardzo 

dobrych warunkach, podczas gdy w tylnej czę-

ści można np. zorganizować serwis mobilny. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Sprinter PKab doskonale łączy zalety 
furgonu i samochodu typu kombi. Dzięki 
temu nadaje się do zastosowań, w ramach 
których oprócz dużej ilości towaru trzeba 
przewieźć jeszcze załogę.

Tablica rozdzielcza Sprintera to „dojrzała” 
konstrukcja, w której trudno doszukać się 
mankamentów. Ma odpowiedni kształt, 
dobrze rozmieszczone przyrządy i mnóstwo 
praktycznych kieszeni, półek i schowków.

Z takimi zabezpieczeniami 
nie trzeba obawiać się 
o uszkodzenia nadwozia. 
Bez względu na rozmiary, 
każdy ładunek może być 
łatwo zamocowany.

Zestopniowanie przegro-
dy pozwala na lepsze 
wykorzystanie dostępnej 
przestrzeni, zwłaszcza jeśli 
chodzi o możliwość transpor-
tu długich przedmiotów.

Jeśli załoga składa się z 3 osób, 
a trzeba zwiększyć przestrzeń 
ładunkową, można zdemontować 
tylną kanapę. Taka ściana 
grodziowa oraz drugi rząd siedzeń 
wymagają dopłaty ok. 6200 zł.
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Zbyt duża masa konstrukcji stalowych 

zaczyna przeszkadzać. Aluminium po-

woli ustępuje pola tworzywom sztucz-

nym. Pozostała tylko bariera mentalna, 

technologiczną już pokonano. Konsumen-

ci wciąż boją się plastiku w swoich autach, 

tymczasem on często z powodzeniem za-

stępuje stal. Producenci samochodów wolą 

unikać tematu, a chemicy przekonują, że 

nie ma czego się bać. Komponenty z two-

rzyw sztucznych mają same zalety.

BASF zaopatruje branżę motoryzacyj-

ną w szeroką gamę produktów, takich jak: 

tworzywa sztuczne, w tym poliuretany 

i pianki specjalistyczne, lakiery, dodatki do 

paliw, katalizatory, materiały do produkcji 

akumulatorów, barwniki, chłodziwa, płyny 

hamulcowe i wyroby chemiczne do skór 

i tkanin. W sumie 13% wpływów stano-

wi sprzedaż dla branży motoryzacyjnej 

(w Polsce 25%) i udział ten cały czas rośnie. 

Prognozy przewidują wzrost światowe-

go rynku chemicznego dla motoryzacji 

z ok. 65 mld euro w 2011 r. do ok 110 mld 

euro w 2020. BASF zakłada, że w samo-

chodach będzie coraz więcej chemii. Pro-

ces ten przyspieszy dążenie do redukcji 

masy i emisji spalin, nowoczesne wzor-

nictwo, nowe napędy, bezpieczeństwo oraz 

zarządzanie emisją ciepła. 

Mocne, bo z plastiku

Rozwiązaniem zapewniającym dalszą 

poprawę wydajności pojazdów i zmniej-

szenie ilości spalanego paliwa jest zastoso-

wanie lekkich konstrukcji, np. rezygnacja 

z elementów metalowych na rzecz two-

rzyw sztucznych. Już teraz współczesne 

samochody zawierają około 15% tworzyw 

sztucznych. Za kilka lat udział ten dojdzie do 

25%. Zmniejszenie masy pojazdu o 100 kg

obniża zużycie paliwa o około 0,4 l/100 km.

Jest więc o co walczyć. Elementy karoserii, 

nadwozia, wyposażenia wnętrza i silnika 

wykonane z tworzyw sztucznych mogą 

ważyć nawet o połowę mniej od swoich 

metalowych odpowiedników. 

Sektor motoryzacyjny ciągle odkrywa 

nowe zastosowania dla lekkich kompo-

nentów. W BMW 5 Serii Gran Turismo 

550i zamontowano belkę poprzeczną z po-

liamidu. Dzięki zastosowaniu Ultramidu 

zamiast aluminium udało się obniżyć jej 

masę o 50%. Belkę opracował ContiTech 

Vibration Control w ścisłej współpra-

cy z BMW i BASF. Jest to element kon-

strukcyjny narażony na duże obciążenia, 

bezpośrednio połączony z łożem silnika 

i układem napędowym. Nadaje ogólną 

sztywność pojazdu oraz wspomaga moc 

i moment obrotowy silnika w układzie 

napędowym. ContiTech produkuje tę 

część z wyjątkowo wytrzymałego poliami-

du w procesie formowania wtryskowego. 

Z pomocą narzędzia Ultrasim fi rmy BASF 

udało się zredukować ciężar belki o 1 kg 

w porównaniu z takim samym elementem 

metalowym. Dodatkowo zoptymalizowa-

no akustykę pojazdu oraz bezpieczeństwo 

w razie zderzenia. Plastikowa belka po-

przeczna spełnia także wymóg wytrzymało-

ści na wysokie temperatury, które spowodo-

wane są sąsiedztwem układu wydechowego, 

oraz łatwo poddaje się recyklingowi. 

W wyniku prac tych dwóch fi rm po-

wstał również innowacyjny stabilizator 

wykorzystany w nowym modelu Porsche 

Plastikowe felgi 
z poliamidu 
wzmocnionego 
włóknem szklanym 
są lżejsze 
od aluminiowych 
o 30% i nie ustępują 
im pod względem 
wytrzymałości 
czy bezpieczeństwa 
– co potwierdzono 
w licznych tekstach. 
Zastosowany 
Ultramid jest 
szczególnie sztywny, 
odporny i stabilny 
wymiarowo.

Za kulisami
Podziwiając coraz to nowsze pojazdy, często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele 
wkładu włożył w ich powstanie przemysł chemiczny. Plastik zagościł na zewnątrz, 
we wnętrzu i pod maską. I dobrze!
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Panamera. Wykonano go z żywicy po-

liamidowej o wysokiej wytrzymałości 

z rodziny Ultramid oraz funkcjonalnie 

zoptymalizowanej naturalnej mieszanki 

gumowej. Stabilizator niezawodnie wy-

trzymuje moment obrotowy silnika do 

650 Nm, zmniejszając hałas i zabezpie-

czając zawieszenie silnika. W porównaniu 

z metalowym, lekki stabilizator umożliwia 

zmniejszenie masy pojazdu.

Kolejnym wspólnym dziełem ContiTech 

Vibration Control i fi rmy BASF był drążek 

reakcyjny silnika wykonany z tworzywa 

plastycznego, mogący wytrzymać duże ob-

ciążenie mechaniczne. Komponent ten służy 

do zabezpieczenia silnika i przekładni oraz 

do tłumienia drgań i zmniejszenia hałasu 

powodowanego przez konstrukcję pojazdu. 

Do tej pory wysoko obciążone komponenty, 

takie jak zawieszenie silnika, skrzyni biegów 

i drążki reakcyjne, wykonywano wyłącz-

nie z aluminium lub stali. W tym wypadku 

użyto specjalnego poliamidu. Drążek waży 

o 35% mniej od aluminiowego i wszedł do 

produkcji seryjnej w Oplu Vectra i Saabie 

93. Oprócz dużych obciążeń komponent 

ten wystawiony jest na temperatury od 30°C 

do 120°C oraz na zanieczyszczenie olejami 

i różnymi chemikaliami. 

Natomiast w modelach Opel Corsa 

(2006 r.) i Opel Insignia (wiosna 2009 r.) 

oraz  Opel Astra i Opel Meriva zastosowa-

no usztywniacz dolny zderzaka (LBS) fi r-

my BASF również wykonany z Ultramidu. 

Usztywniacz zaprojektowano, aby sprostać 

nowym wymaganiom prawnym w zakresie 

ochrony pieszych i dlatego konieczne było 

zastosowanie wyjątkowo wytrzymałych 

materiałów, które sprawdzą się przy zde-

rzeniach. LBS produkowane przez innych 

producentów samochodów ze wzmoc-

nionego włóknami szklanymi polipropy-

lenu waży 1,6 kg. LBS z Ultramidu 1 kg, 

jest więc o 40% lżejszy i o 50% smuklejszy 

w najszerszym miejscu. LBS Opla wyka-

zuje prawie trzykrotnie większą sztywność 

i absorpcję energii. 

Plastyczne wnętrze

Tworzywa sztuczne nie tylko spełniają 

wymagania co to sztywności czy wytrzy-

małości, ale są lekkie i co ważne w pro-

jektowaniu wnętrz – bardzo plastyczne. 

Nowy Opel Astra OPC, pokazany w Gene-

wie na początku 2012 roku, posiada stelaż 

siedziska wykonany z termoplastycznego 

laminatu wzmocnionego włóknem cią-

głym (tzw. „organo sheet”). Zastosowanie 

Ultramidu zredukowało masę siedziska 

o 45% w porównaniu z poprzednimi wer-

sjami. Laminaty termoplastyczne wzmoc-

nione włóknem ciągłym, zwane również 

kompozytami, to tkaniny impregnowane 

tworzywem, przetworzone na laminaty. 

Służą jako wzmocnienia części z  two-

rzyw sztucznych, które mają cechować się 

znakomitą wytrzymałością przy bardzo 

niewielkiej wadze. BASF opracował dwie 

specjalne odmiany Ultramidu do siedziska 

Opla Astry OPC: odmiana niewzmocniona 

służy jako materiał, w który wtopione zo-

staje włókno szklane, natomiast Ultramid 

o  podwyższonej wytrzymałości udarowej 

wzmocniony krótkimi włóknami szklany-

mi służy jako materiał do obtryskiwania 

w celu uzyskania wymaganych żebrowań 

i krawędzi części wytwarzanych klasyczną 

techniką formowania wtryskowego. Dzię-

ki wysokiej wytrzymałości laminatu moż-

na znacznie zredukować grubość ścian, co 

z kolei przekłada się na wyraźne obniżenie 

masy siedziska. 

Poliuretany wykorzystywane są w pro-

dukcji siedzeń, zagłówków, wygłuszeń, 

elementów antywibracyjnych, desek roz-

dzielczych, podsufi tek, paneli drzwi, kie-

Zastosowanie poliuretanów w samochodach osobowych

Kierownica 
Komora silnika

Podsufitki

Elementy 
zewnętrzne

ZawieszenieFoteleElementy 
wygłuszające

Elementy 
wewnętrzne

BASF opracował dwie 
odmiany Ultramidu do 
siedziska Opla Astry OPC: 
odmiana niewzmocniona 
służy jako materiał, 
w który wtopione zostaje 
włókno szklane, natomiast 
Ultramid o podwyższonej 
wytrzymałości udarowej 
wzmocniony krótkimi 
włóknami szklanymi 
służy do obtryskiwania 
w celu uzyskania 
wymaganych żebrowań 
i krawędzi części 
wytwarzanych klasyczną 
techniką formowania 
wtryskowego. 
Zastosowanie tej 
technologii pozwoliło 
obniżyć masę fotela o 30%.

Moduł łączący 
plastikowe 
przewody 
powietrzne 
i olejowe 
w ciężarówkach 
wykonany 
z Ultramidu.

Belkę poprzeczną 
z poliamidu 
opracował 
ContiTech 
Vibration Control 
we współpracy 
z BMW i BASF. 
Zastosowanie 
Ultramidu zamiast 
aluminium obniży-
ło jej masę o 50%. 
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Duże możliwości projektantom daje 

Elastoskin, czyli poliuretanowa, natrysko-

wa powłoka nakładana na panele przy-

rządów i obicia drzwi. Jest lżejsza nawet 

o 30% od obecnie stosowanych technolo-

gii wykańczania powierzchni. Precyzyjnie 

odtwarza kontury i jest odporna na starze-

nie się. Zarówno wrażenia dotykowe, jak 

i miękkość spełniają najbardziej rygory-

styczne wymagania.

Przełom 

Prawdziwym popisem możliwości, ja-

kie współcześnie dają nowe technologie 

oparte na rozwiązaniach opracowanych 

w laboratoriach chemicznych jest zapre-

zentowany w 2011 r. koncepcyjny Smart. 

Plastikowa felga to prawdziwy przełom 

w branży motoryzacyjnej. Wykonano ją 

z Ultramidu, co pozwoliło zmniejszyć 

wagę o maksymalnie 30% w porównaniu 

z aluminium. Taka felga waży zaledwie 6 kg. 

Zastosowanie jej zmniejsza masę pojazdu 

o 12 kg. Kompletna felga (a właściwie koło) 

składa się z dwóch części: rzeczywistego 

elementu wspierającego oraz osłony koła, 

również z Ultramidu. Ultramid Structure, 

z którego zrobiono tę felgę, może wytrzy-

mać wysokie obciążenia. Długie włókna 

wzmacniające sprawiają, że jest wyjątkowo 

wytrzymały i może zastąpić metal w ta-

kich elementach jak: zderzaki, konstrukcja 

siedzenia, uchwyty akumulatora, mocowa-

nie silnika i inne elementy konstrukcyjne, 

w których zdolność pochłaniania energii 

stanowi jeden z podstawowych wymogów. 

Ten Ultramid jest szczególnie sztywny, 

odporny i stabilny wymiarowo. Plastiko-

we felgi przeszły test tolerancji na maszy-

nie pomiarowej do kół, test zmęczenia na 

dwuosiowym stanowisku testowania kół, 

dwuosiowy test koła, test odporności na 

zderzenia i pęknięcia przy spadaniu z wieży 

i próbę na rozerwanie. 

Fotel zrobiony z innowacyjnych mate-

riałów opracowanych przez fi rmę BASF 

ma jednoczęściowe, samonośne siedzisko, 

znacznie lżejsze od tradycyjnego, a jed-

nocześnie zapewniające ten sam poziom 

bezpieczeństwa. Tradycyjne podgrzewanie 

fotela zastąpiono e-włókninami – cienkim 

materiałem pokrytym specjalnie przysto-

sowanymi przewodzącymi powłokami. 

Bezpośrednie podgrzewanie, odczuwane 

blisko ciała, zapewnia przyjemne uczu-

cie ciepła. Miękkie pianki wpłynęły na 

zmniejszenie wagi fotela, a jednocześnie, 

dzięki zastosowaniu różnych stref twardo-

ści, uzyskano większą ergonomię. Wbudo-

wany w fotel włókninowy materiał ultra-

chłonny zwiększa komfort dzięki pasywnej 

kontroli temperatury.

Koncepcyjnego Smarta napędza oczy-

wiście silnik elektryczny. BASF stworzył 

ogniwa fotowoltaiczne oparte na barwni-

kach organiczno-chemicznych, które po-

zwalają na umieszczenie na dachu pojazdu 

całkowicie przeźroczystych baterii sło-

rownic, przepustów kablowych, fi ltrów, 

elementów zewnętrznych i wielu innych 

części wyposażenia. Powstają ze zmiesza-

nia dwóch komponentów poliolu i izocy-

janianu. W zależności od ich formulacji 

i stosunku mieszania, można uzyskać 

miękką piankę lub bardzo twardy materiał, 

z nieograniczoną liczbą rozwiązań pośred-

nich. Pozwala to producentom samocho-

dów dopasować właściwości materiału do 

oczekiwań technicznych przy zapewnieniu 

wymaganej jakości produktu. 

Pianki poliuretanowe fi rmy BASF 

zwiększają bezpieczeństwo osób znajdu-

jących się w pojazdach. Stosuje się je np. 

w deskach rozdzielczych, zagłówkach 

i podsufi tkach, co zmniejsza ryzyko obra-

żeń pasażerów w razie wypadku. 

W podwoziu poliuretanowe elementy 

tłumią drgania, co zwiększa bezpieczeń-

stwo i komfort jazdy. Systemy amortyzacyj-

ne Cellasto fi rmy BASF stosuje większość 

producentów pojazdów. Pianka Elastofl ex 

stosowana w siedzeniach pojazdów osobo-

wych, ciężarowych i autobusów, przy obni-

żaniu ich masy i wysokości, zapewnia użyt-

kownikom komfort podróżowania.

Procentowa zawartość chemikaliów w standardowym 
samochodzie osobowym

Całkowicie plastikowe koła

Lekka, mocna kabina

Pianki o wysokich 
parametrach

Folia 
odblaskowa

Powłoka 
odblaskowa

Dach solar z przezroczystych 
paneli i modułów OLED

E-tekstylia

Wielofunkcyjne 
fotele

Wykorzystanie chemii w tworzeniu 
koncepcyjnego pojazdu Smart

Felga zamontowana w koncepcyjnym 
Smarcie przeszła pozytywnie test tolerancji 
na maszynie pomiarowej do kół, test 
zmęczenia na dwuosiowym stanowisku, 
dwuosiowy test koła, test odporności na 
zderzenia i pęknięcia przy spadaniu z wieży 
i próbę na rozerwanie.

DZISIAJDZISIAJSAMOCHODY 
w 1950 r.

Zawartość 
chemikaliów

W PRZY-
SZŁOŚCI
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necznych. Dzięki tej technologii dach staje 

się baterią słoneczną, generującą energię 

nawet przy kiepskim oświetleniu, odciąża-

jąc w ten sposób akumulator. Dodatkowo 

dostarcza wyjątkowych wrażeń estetycz-

nych. Przeźroczystość baterii słonecznych 

umożliwia ich połączenie z oświetleniem 

OLED, co zapewnia efekt szklanego dachu. 

Częściowo przezroczyste organiczne 

diody LED (OLED) wyglądają jak bez-

barwne szkiełka. Oświetlają wnętrze po-

jazdu, wykorzystując mniej energii. LED-y 

nie emitują ciepła podczas pracy, co ozna-

cza, że strata energii przez wypromienio-

wane ciepło jest niemal zerowa. Celem 

rozwoju technologii OLED jest osiągnię-

cie 50% oszczędności w porównaniu ze 

standardowymi żarówkami energoosz-

czędnymi. Wybór koloru przekłada się 

nie tylko na nowe możliwości wzornicze, 

lecz także wpływa na pozytywny odbiór 

przez kierowcę – w odróżnieniu od kon-

wencjonalnego oświetlenia, światła OLED 

nie oślepiają. BASF pracuje także nad ul-

trawydajnymi materiałami półprzewod-

nikowymi do technologii OLED, przede 

wszystkim w zakresie generowania światła.

Szczególnie istotna jest masa własna 

samochodów elektrycznych. Jednym ze 

sposobów zwiększania dystansu, jaki 

mogą pokonać na naładowanych akumu-

latorach, jest odchudzanie auta. Szybko 

utwardzalne żywice epoksydowe, poliure-

tanowe i poliamidowe do produkcji kom-

pozytowych materiałów wzmacnianych 

włóknami, nad którymi obecnie pracuje 

BASF, mogą właśnie posłużyć do budowy 

lżejszych pojazdów. Ewolucja w kierunku 

„elektromobilności” tworzy nowe wyma-

gania wobec tworzyw sztucznych. Z jednej 

strony potrzebne są zupełnie nowe właści-

wości w zakresie odporności na wysoką 

temperaturę, ochrony elektromagnetycz-

nej i przed ogniem. Z drugiej – niezbędny 

jest dalszy wzrost wykorzystania w pojaz-

dach kompozytów, co pozwoli zniwelować 

dodatkowy ciężar akumulatora, zwiększa-

jąc zasięg pojazdu. 

Kolejnym problemem w pojeździe elek-

trycznym jest klimatyzacja, która również 

czerpie energię z akumulatorów, zużywa-

jąc prąd i ograniczając mobilność. Dlatego 

właśnie BASF pracuje nad rozwiązaniami 

wydajnej gospodarki cieplnej w pojeździe. 

Specjalne pigmenty zastosowane w lakie-

rach odbijają promieniowanie zamiast je 

pochłaniać. Dzięki temu temperatura na 

powierzchni powłoki lakierniczej spada do 

20°C, a wewnątrz samochodu – do 4°. Do-

datkowo, zewnętrzna błyszcząca powłoka 

odbija niewidzialne fale w paśmie zbliżo-

nym do podczerwieni, co chroni wnętrze 

pojazdów przed nagrzewaniem.

Natomiast zimą wysokowydajne pianki 

izolują wnętrze, nie wpuszczając zimna. 

Jest to szczególnie istotne w pojazdach 

elektrycznych ponieważ, w przeciwień-

stwie do jednostek spalinowych, napęd 

elektryczny nie generuje ciepła, które moż-

na wykorzystać do ogrzewania wnętrza. 

BASF pracuje także nad nowymi tech-

nologiami dla tradycyjnych pojazdów, 

takimi jak systemy izolacji cieplnej silni-

ka, wykorzystujące sztywne pianki po-

liuretanowe. Przy krótkich podróżach 

i przede wszystkim w cyklu miejskim silni-

ki osiągają optymalną temperaturę powoli, 

a schładzają się szybko. Izolacja cieplna sil-

nika ogranicza ten efekt, ponieważ zmniej-

sza ilość emisji i zużycie paliwa.

BASF oferuje również zaawansowane 

materiały katodowe, które umożliwiają 

„gęstsze” upakowanie energii w akumula-

torach, a tym samym zwiększenie dystansu 

pojazdów elektrycznych i hybrydowych. 

Ich zastosowanie obniża też masę aku-

mulatora. Firma opracowuje także płyny 

elektrolityczne. Wysokiej jakości elektro-

lity, dostosowane do konkretnych potrzeb, 

wpływają na osiągi akumulatora. 

BASF to również płyny hamulcowe, 

płyny chłodzące oraz dodatki do paliw, 

które utrzymują silniki w dobrym stanie 

i chronią cały układ paliwowy, smary do 

układów przenoszenia napędu i osi napę-

dowych, które spełniają wymogi dłuższych 

okresów gwarancyjnych dla średnich 

i ciężkich pojazdów użytkowych i oferują 

dłuższy czas eksploatacji poszczególnych 

elementów, oraz lakiery. Firma dostarcza 

też na rynek środków smarnych gotowe, 

wysokowydajne oleje pod markami Em-

gard i Plurasafe. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. BASF

Fotel w koncepcyjnym Smarcie jest 
pokryty cienkim materiałem ze specjalnie 
przystosowanymi przewodzącymi powłokami 
– e-włókninami, które zastąpiły tradycyjne 
podgrzewanie siedziska. Bezpośrednie 
podgrzewanie, odczuwane blisko ciała, 
zapewnia przyjemne uczucie ciepła.

Wnętrze koncepcyjnego 
Smarta oświetlają specjalne 
diody OLED, które nie 
tylko dobrze wyglądają, 
ale również nie oślepiają 
i pozwalają oszczędzać 
energię elektryczną. 

Bateria słoneczna 
na dachu pozwala 
gromadzić dodatkową 
energię, 
która w samochodzie 
elektrycznym 
jest na wagę złota.

Robert Zonko, BASF Polska

Branża motoryzacyjna to jedna z najważniejszych gałęzi działalności 
BASF. W 2011 r. wartość sprzedaży BASF dla sektora motoryzacyj-
nego wyniosła 9,5 mld euro, co czyni nas największym na świecie do-
stawcą z sektora chemicznego dla branży motoryzacyjnej.
W 2011 r. BASF zainwestował 200 mln euro w badania i rozwój roz-
wiązań dla motoryzacji. W ciągu następnych pięciu lat zainwestujemy 
ponad 100 mln euro w badania, opracowywanie i produkcję materia-
łów akumulatorowych.
W grudniu ubiegłego roku rozpoczęliśmy budowę naszej największej 
w Europie fabryki katalizatorów. W Środzie Śląskiej będą produkowa-
ne nowoczesne katalizatory SCR i filtry cząstek stałych do samocho-
dów z silnikiem Diesla. Ponadto na terenie zakładów znajdować się będzie laboratorium 
badawcze i produkcja samochodowych katalizatorów rozpadu ozonu.
Zmieniający się świat wokół nas, tj. wzrost liczby ludności, standardu życia, urbanizacja, 
zmiany klimatyczne i ograniczona dostępność paliw kopalnych, wymagają nowych rozwią-
zań, które będą zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i energooszczędności. BASF 
pracuje nad materiałami i rozwiązaniami, które będą elementami pojazdów przyszłości 
– zarówno tradycyjnych samochodów z silnikiem spalinowym, jaki i pojazdów hybrydowych 
i elektrycznych.
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W 
1980 roku Aleksander Szeredi ku-

pił sześcioletniego Dodge’a W-200 

i zabudował go platformą. Wybór 

pochodzącego z ambasady USA pojazdu 

szybko okazał się niezwykle trafną decyzją, 

choć tak naprawdę wynikał raczej z ubo-

gości rynku wtórnego aut użytkowych, niż 

z konkretnych upodobań. Na służbie u pana

Aleksandra auto dociągnęło do ponad 

600 tys. km, co w ówczesnej Polsce było 

wręcz niewyobrażalnym osiągnięciem. 

Krajowe Żuki i Nysy takich przebiegów po 

prostu nie dożywały, a jeśli już, to po sze-

ściu remontach. Co więcej, pojazd okazał 

się także wyjątkowo komfortowy, czego 

w latach 80. nie można było powiedzieć 

nawet o „dostawczakach” z Europy Za-

chodniej. Te wyróżniał tani plastik, kiep-

ska ergonomia i niedostateczne wycisze-

nie, podczas gdy Dodge miał wygodną 

kanapę, a jego wnętrze przypominało 

auta klasy wyższej. Nic więc dziwnego, że 

samochód pozostawił po sobie setki po-

zytywnych wspomnień, a także naznaczył 

swojego właściciela ogromnym sentymen-

tem do amerykańskiej motoryzacji.

Pankontynentalna flota

Miłość do ciężarówek zza oceanu jest 

obecna w fi rmie do dziś. Przez 32 lata 

działalności pan Aleksander nie zaprze-

stał kupowania amerykańskich aut. Dzi-

siaj fl ota fi rmy Szeredi składa się z sześciu 

wyspecjalizowanych maszyn: trzy z nich są 

konstrukcjami europejskimi, drugą poło-

wę wyróżnia amerykański paszport. Poza 

Renault i dwoma Mercedesami, na fi rmo-

wym placu parkuje klasyczny GMC K-35 

z platformą własnej konstrukcji, niewiel-

ki dźwig bazujący na Fordzie F-550 oraz 

ciężki holownik na podwoziu ogromnego 

Freightlinera. Każda z tych konstrukcji 

wyróżnia się wyjątkowym charakterem, 

a także konkretnymi zaletami, pozwalają-

cymi fi rmie podejmować się najtrudniej-

szych nawet zadań.

GMC K-35 jest na przykład mistrzem 

wjeżdżania do miejsc niedostępnych dla 

innych pojazdów. Napędzany 6,5-litro-

wym dieslem pojazd wyposażony jest 

w napęd na cztery koła, przekładnię tere-

nową i spory prześwit, co umożliwia pod-

jechanie bezpośrednio do znajdującego się 

poza drogą wraku. W ten sposób można 

uniknąć wyciągania uszkodzonego auta 

z powrotem na szosę, co generuje oszczęd-

ność czasu i pieniędzy. Oprócz właściwo-

ści terenowych, żółte GMC wyróżnia także 

bardzo ciekawa historia. Pojazd trafi ł do 

Polski w 1995 roku z Niemiec, gdzie Alek-

sander Szeredi odkupił go od stacjonują-

cego w Europie oddziału US Army. Dzięki 

temu pickup był w naprawdę świetnym 

stanie technicznym i zapowiadał kilka lat 

bezproblemowej eksploatacji. Dzisiaj wie-

Panowie Aleksander i Karol Szeredi nie tylko udowadniają, że amerykańskie auta użytkowe mogą na siebie zarobić nawet w Polsce, 
ale także łamią stereotyp o trudnej współpracy ojca i syna.

Pomocni Amerykanie
Czy amerykańskie samochody użytkowe mogą sprawdzić się w Europie? 
Ależ oczywiście! Aleksander Szeredi ze Świdnicy oraz jego syn Karol udowadniają, 
że konstrukcje z USA nie tylko świetnie wyglądają, ale także doskonale 
nadają się do świadczenia usług pomocy drogowej.
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kowe GMC jest już jednak na zasłużonej 

emeryturze, do akcji rusza tylko w wyjąt-

kowych sytuacjach.

Na pełny etat pracuje natomiast Ford 

F-550 z 2000 roku, którego panowie Sze-

redi osobiście sprowadzili z USA. Pierwot-

nym celem ich wyjazdu był co prawda za-

kup lekkiego pickupa pod zabudowę, lecz 

8-tonowy Ford urzekł Świdniczan tak bar-

dzo, że musiał z nimi przyjechać do Polski. 

Spontaniczny wybór po raz kolejny okazał 

się trafi oną inwestycją, głównie dzięki za-

budowie fi rmy „Vulcan”, która składa się 

z dwóch wciągarek o uciągu 4 t, praktycz-

nego dźwigu i motyla o nośności 2,2 t.

Wytrzymała konstrukcja tego ostatniego 

sprawdza się przy holowaniu wysokich po-

jazdów, których nie można załadować na 

platformę, natomiast 7,3-litrowy turbodie-

sel z powodzeniem radzi sobie z holowa-

niem nawet całkowicie załadowanych aut 

dostawczych. Tak nietypowy pojazd oka-

zał się doskonałym kompromisem między 

kompaktową lawetą, a potężnym holowni-

kiem do samochodów ciężarowych. Urzą-

dzenie dźwigowe, w przeciwieństwie do 

popularnych w Europie żurawi HDS, nie 

wymaga używania podpór i pozwala na 

powolne odjeżdżanie w trakcie wyciągania 

uszkodzonego pojazdu. 

Bezkompromisowy klasyk

Oprócz walorów użytkowych, zarówno 

Ford, jak i GMC, dostarczają także wyjąt-

Aleksander Szeredi dumnie pozuje przy swoim 
Dodge’u W-200 w czasie jednego z wyjazdów 
na zachód. Amerykańska ciężarówka wzbudzała 
znacznie więcej zaufania niż konstrukcje z bloku 
wschodniego, dzięki czemu pan Aleksander już 
w 1981 roku zdobył kontrakt na wykonywanie 
międzynarodowego assistance dla T.U.iR. WARTA.

Prezentowana generacja GMC K-35 pro-
dukowana była w latach 1981-87. 
W porównaniu z ówczesnym autami użyt-
kowymi z Europy, wnętrze „Amerykanina” 
zadziwia cywilnym charakterem, ergonomią 
na stosunkowo wysokim poziomie 
i eleganckim wykończeniem.

Boczne, nieutwardzone drogi to prawdziwy 
żywioł GMC z wojskową przeszłością. 
Mimo pokaźnych rozmiarów, auto świetnie radzi 
sobie tam, gdzie europejskie „dostawczaki” 
raczej nie powinny się zapuszczać.
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kowych doznań estetycznych i urzekają 

potężnymi sylwetkami. W fi rmie Szeredi 

można jednak znaleźć auto o jeszcze bar-

dziej bezkompromisowym stylu... Zarów-

no ojciec, jak i syn zawsze chcieli posiadać 

klasycznego „trucka”, w którym zasmako-

waliby przygód rodem z amerykańskich 

fi lmów drogi. Realizacją tych marzeń 

początkowo miał być radziecki Kraz, któ-

rego pan Karol przez kilka lat zabudo-

wywał jako holownik pomocy drogowej. 

Wizualnie auto było utrzymane w typowo 

amerykańskim stylu, zaś oryginalną szo-

ferkę próbowano zastąpić sprowadzoną 

z USA kabiną Peterbilta. Ostatecznie całe 

to przedsięwzięcie okazało się jednak zbyt 

trudne i obaj panowie podjęli decyzję 

o wycieczce do USA, celem zakupienia 

tam wrecker’a z prawdziwego zdarzenia.

Na miejscu wybór padł na klasycznego, 

ociekającego chromem Freightlinera FLC. 

Wyprodukowane w 1986 roku auto mia-

ło już za sobą dobre kilkanaście lat pracy 

i wymagało opiekuńczej ręki. Z drugiej jed-

nak strony przekonywało do siebie kilko-

ma istotnymi zaletami: odporną na koro-

zję, aluminiową karoserią, sporą sypialnią, 

nieskomplikowaną zabudową z trzema wy-

ciągarkami i „widelcem” oraz charakterem 

tak męskim, że z powodzeniem mogłoby 

reklamować piwo i bokserki. Oczywiście 

w ciężarówce pracowała typowo amery-

kańska technika: 400-konny, 14,7-litrowy 

motor Cummins, poprzez mechaniczne 

sprzęgło sprzężony z niezsynchronizowaną 

skrzynią biegów Eaton Fuller o trzynastu 

przełożeniach. Jak wspomina Karol Sze-

redi, pierwszy kontakt z tego typu rozwią-

zaniami okazał się być równie ciekawy, co 

przerażający. „Kiedy przejechałem się nim 

po raz pierwszy, jeszcze w USA, zaskoczyło 

mnie dudnienie wewnątrz. Na pytanie: cze-

mu tu tak głośno? – zdziwiony Ameryka-

nin odpowiedział: głośno?! Wtedy zdałem 

sobie sprawę, że przywykliśmy do innych 

standardów.” Po kilku latach użytkowania 

pan Karol przyznaje, że jeśli miałby poko-

nywać ciężarówką dłuższe trasy, na pewno 

nie zdecydowałby się na amerykańskiego 

klasyka. Nie da się przecież nie zauważyć, 

że wysunięta maska skutecznie odbiera 

wszelką widoczność, precyzyjność układu 

kierowniczego wykazuje spore braki, a cia-

snej szoferki nie obdarzono resorowaniem. 

Przy krótkich wyjazdach w ramach pomocy 

drogowej wszelkie niewygody da się jednak 

postrzegać jako przyjemny powiew egzoty-

ki, dla którego ciężarówka trafi ła przecież 

do Polski.

Rodzynki przy pracy

Ciężarówki w fi rmie Szeredi służą do 

wykonywania konkretnych zadań, dlate-

go też muszą być przede wszystkim prak-

tyczne i opłacalne w eksploatacji. Wbrew 

pozorom, amerykańskie konstrukcje oka-

zują się jednak całkiem sensownymi po-

mocnikami. Głównym źródłem sukcesu 

jest tu skonstruowanie ze swoistym zapa-

sem wytrzymałości, przez co ewentualne 

przeciążenia nie zrobią na podzespołach 

większego wrażenia, a auta nie wykazują 

zużycia nawet po wielu latach użytkowa-

nia. Nieskomplikowane konstrukcje ogra-

niczają dodatkowo wydatki na obsługę 

i ułatwiają ewentualne naprawy. Również 

jednostki napędowe o dużych pojemno-

ściach znajdują swoje praktyczne uzasad-

nienie – dzięki nim można pomagać sobie 

silnikiem na przykład przy wyciąganiu aut 

z rowu. Wszystkie te zalety potrafi  jednak 

przyćmić jedna zasadnicza wada w postaci 

ogromnego spalania. Nawet stosunkowo 

niewielki, 5-tonowy GMC żąda 20 l/100 

km bez ładunku, a po załadowaniu z chę-

cią wypije dodatkowe kilka litrów. 

Jak wygląda przyszłość fi rmy? Czy 

w najbliższym czasie do fl oty dołączą ko-

lejne piękności zza oceanu? Na to pytanie 

pan Karol nie potrafi  dziś jednoznacznie 

odpowiedzieć. Rozsądek podpowiada mu 

zakup ciężarówek europejskich, które wy-

starczająco dobrze radzą sobie z większo-

ścią powierzanych im zadań przy niższych 

kosztach. Serce błaga o sprowadzenie 

z USA kolejnej ciężarówki w rozmiarze 

XXL. O wieloletniej pasji nie da się prze-

cież tak po prostu zapomnieć... ▐

Filip Bednarkiewicz
Fot. Karol Szeredi

MAN z kabiną XLX i naczepą samowyładowczą 
wygląda przy bordowym Freightlinerze na 
maszynę raczej niepozorną. Nie wynika to 
jednak tylko z rozmiarów – dodatkowy respekt 
holownik budzi dzięki potężnym kominom 
układu wydechowego i atrapie chłodnicy 
wielkości drzwi balkonowych.

Wnętrze Freightlinera nie mogłoby być 
bardziej klasyczne. Uwagę zwraca piękna 
kierownica, potężny drążek zmiany biegów 
oraz raczej przypadkowe rozłożenie 
przełączników. Jedynym znakiem czasów 
jest tutaj urządzenie viaBOX zamontowane 
na niewielkiej przedniej szybie.

Szeredi dysponuje pojazdem na każdą okazję, niezależnie od wielkości ratowanego 
pojazdu, jego uszkodzeń, a także warunków panujących na miejscu wypadku.

Dużą zaletą Forda jest także klimatyzowa-
ne wnętrze, wygodnie mieszczące 6 doros-
łych osób. Jest to szczególnie istotne, gdy 
oprócz uszkodzonego auta trzeba przetran-
sportować także jego pasażerów lub bagaże.

Samochody dostawcze to specjalność czarnego For-
da. Ośmiotonowa ciężarówka z łatwością ratuje z op-
resji nawet w pełni załadowane auta wielkości Iveco
Daily Maxi. Znalezienie w Europie pojazdu o podob-
nych możliwościach byłoby naprawdę bardzo trudne...

www.truck-van.pl
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W jaki sposób nowy Ford Transit Custom podnosi poprzeczkę dla samochodów dostawczych? 

Odpowiedzi jest wiele. Zintegrowany bagażnik dachowy. Możliwość transportu przedmiotów 

o długości nawet 3 metrów. Wiodące w swojej klasie silniki, zapewniające zużycie paliwa już 

od 6,3 l/100km. Nowy Ford Transit Custom to wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój biznes 

ruszył w kierunku lepszej przyszłości.

Ofensywa nowości Forda
Zapraszamy do Autoryzowanych Salonów

Zdobywca maksymalnej oceny 5 gwiazdek i najlepszego wyniku w swojej klasie w testach bezpieczeństwa Euro NCAP.

Wyróżniona nagrodą Euro NCAP automatyczna i bezpłatna Funkcja Wzywania Pomocy.

TRANSIT CUSTOM
Międzynarodowy Samochód Dostawczy Roku 2013.

ford.pl
Go Further


